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WOORD V O O R A F
Het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek is op 1 Mei 1939
zijn werkzaamheden aangevangen in het gebouw, dat vóór die datum door
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevpederonderzoek werd gebruikt.
Laboratoriumruimte ishierin in voldoende mate beschikbaar, zodat het scheikundig onderzoek van gewassen, het botanisch onderzoek van grasland en
ook het voedingsonderzoek, waarbij in het bijzonder het gekookte product
wordt beoordeeld, tot ontwikkeling konden komen. Daarnaast kon aan een
groeiend aantal onderzoekers bureau- en werkruimte worden verleend, hoewel
zichhierbij steeds meer bezwaren voordoen.
Moeilijk was—enis—het met de exploitatie van proefvelden, aangezien er
bij het gebouw geen grond beschikbaar is, terwijl er ook geen proefboerderij
in de nabijheid is. De veldproeven moeten dus alle worden genomen op percelen, die door de landbouwers hiertoe voor één groeiseizoen worden afgestaan; het is slechts zelden mogelijk voor een aantaljaren de beschikking over
een stuk bouwland of grasland te verkrijgen. In het bijzonder is het moeilijk
op goede stukken grond voor een proefveld beslag te leggen, aangezien deze
zowel op de zandgronden in de omgeving van Wageningen als op de rivierklei
in het hiertegenover liggende gedeelte van de Betuwebetrekkelijk schaars zijn,
zodat de boeren hiervan ongaarne afstand doen. Langzamerhand ishet gelukt
de assistenten enarbeidersopteleideninhetwerk onder deze omstandigheden,
hoewel tegenslagen, vooral in een jaar met abnormale droogteperioden als
1947,steeds blijven voorkomen.
Gelegenheid tot het nemen van proeven in potten en ook voor onderzoekingen, die bij constante temperatuur enz. moeten worden verricht, is bij het
Instituut niet beschikbaar. In verschillende gevallen is het toch mogelijk geweestvan dezehulpmiddelen gebruik te maken door de medewerkingvan verschillende laboratoria der Landbouwhogeschool; Prof. Dr H. M. QUANJER,
Prof. Dr IrJ. C. DORST en Prof. Dr E. G. WASSINKwaren bereid onderzoekers
bij hunne laboratoria te laten detacheren en deleidingvan het werk van deze
ónderzoekers op zich te nemen; Prof. Dr E. REINDERS verleent gastvrijheid
aan de onderzoekers van de afdeling Plantkundig Laboratorium.
De gevolgen van de evacuatie gedurende de acht aan de bevrijding voorafgaande maanden zijn thans grotendeels overwonnen, hoewel nog niet in alle
gevallen de verloren gegane apparatuur weer kon worden aangevuld. Na de
bevrijding werd een aantal nieuwe onderwerpen in onderzoek genomen, zoals
de waterhuishouding van grasland, de teelt van fijne zaden, graszaad en zoete
lupine, de bewaring van pootaardappelen én het drogen van granen.
Het jaarverslag is ditmaal opgesteld in een andere vorm dan in de voorgaandejaren gebruikelijk was.Er isnaar gestreefd de lezer zoweinig mogelijk
te vermoeien met een beschrijving van de bij de verschillende onderzoekingen
gevolgde werkwijze. Daarentegen zijn de bij het onderzoek verkregen uitkom-

sten op de voorgrond geplaatst, al is er niet getracht hierbij volledigheid te
bereiken. Wel zijn steeds de nieuwste gegevensjnedegedeeld, ook wanneer deze
nog niet in meer uitvoerige publicaties zijn neergelegd; ook zijn hier enige
onderwerpen behandeld, die waarschijnlijk niet op andere wijze zullen worden
gepubliceerd.
Deze uitkomsten der onderzoekingen, welke het grootste deel van het jaarverslag innemen, zijn geplaatst bij de verslagen der afdelingen. Hieraan gaat
vooraf het organisatieschema aan het einde desjaars, benevens een opsomming
van de onderwerpen, die in de loop van het j a a r zijn behandeld, waarbij wel
zoveel mogelijk naar volledigheid is gestreefd.
Een onderzoekingsinstituut, dat voor de landbouw werkt, kan slechts dan op
efficiënte wijze zijn taak verrichten, wanneer er een voortdurend en intensief
contact is met de practijk. Moge dit verslag in zijn gewijzigde vorm hiertoe
medewerken.
De wnd Directeur van het
Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek,
Ir J . W I N D

Wageningen,Februari 1948
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BEHANDELDE ONDERWERPEN
Omschrijving van de problemen, die in het jaar 1947 in het
onderzoek betrokken waren

I. A F D E L I N G W E I D E - EN V O E D E R B O U W , HOOFD IR M. L. 'T HART
a. PLANTKUNDIGONDERZOEK,D RD.M.DEVRIES
Onderzoek van de plantkundige samenstelling van grasland :
Herkenning van graslandplanten in niet bloeiende toestand en als kiemplant. Methodiek van
het onderzoek van de grasmat. Bestudering van de schommelingen van de plantkundige samenstelling in de loop van het jaar en onder invloed van het weer. Waardering van de afzonderlijke
graslandbestanddelen en van het grasland op grond van de plantkundige samenstelling. Typering
van grasland. Onderzoek van de plantkundige samenstelling in verband met bodemfactoren,
vochtigheidsgraad, behandeling en gebruik. Afleiding van milieufactoren uit de plantkundige
samenstelling.
b. DIERKUNDIG ONDERZOEK, DR IR J . DOEKSEN
Onderzoek naar het dierenleven in de bodem, in het bijzonder de bestudering van regenwormen, waarbij de verspreiding, physiologie, invloed van de bodem en omzetting van organische
stof wordt nagegaan. Onderzoek naar verspreiding van ritnaalden, de schade die wordt aangericht en bestrijdingsmethoden.
Bestrijding van de leverbotziekte.
Bovendien verricht Dr Ir DOEKSEN in samenwerking met de Ned. Alg. Keuringsdienst bladluizenonderzoek op aardappelen.
c. AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD, IR A. SONNEVELD
Vergelijking van hooi- en weidetypen van Engels raaigras en andere grassoorten. Vergelijking
van de productiviteit van mengsels voor kortdurende kunstweiden, o.a. de betekenis van kropaar
en rode klaver.
Problemen bij de zaadwinning van verschillende grassoorten, o.a. zaaizaadhoeveelheden,
N-bemesting, rijenafstand, rassenvergelijking.
d. BEHANDELING VAN GRASLAND
1. WATERHUISHOUDING, DRS G. F. MAKKINK
Bestudering van het waterverbruik van grasland. Onderzoek naar de optimale dosering van
water bij kunstmatige beregening. Uitwerking van meetmethoden ter bepaling van de capillaire
potentiaal. Kenschetsing van de vochtbehoeftigheid van grasland.
2. GRASLANDVERBETERING, IR D. VAN DER WOERDT
Verbetering van verwaarloosd grasland. Betekenis van organische bemesting (stalmest, compost)
en stabiele humus. Bestudering van de ophoping van organische stof bij aangelegd grasland.
3 . O N K R U I D B E S T R I J D I N G EN GEINUNDEERD GRASLAND, TH. A. DE BOER
Onkruidbestrijding met groeistoffen op grasland. Bestudering van het herstel van met zoet en
met zout water geïnundeerd grasland.
e. GEBRUIK EN OPBRENGST VAN GRASLAND, IR M. L. 'T HART EN IR W. D. HEMSING
Bepaling van de opbrengst van diverse graslanden. Nagaan van het verband tussen opbrengst,
gebruikswijze, bodemtype, watervoorziening, bemestingstoestand, botanische samenstelling, weersomstandigheden e.d.
Invloed van verschillende tijden van afmaaien van de eerste snede op dejaaropbrengst. Chemische samenstelling van het gras van verschillende herkomst.
ƒ. CONSERVERING, IR S. BOSCH
Bestudering van de betekenis van verschillende inkuilingsmethoden. Betekenis van hooibroei
en nagaan van de omstandigheden, die het optreden hiervan beïnvloeden.
Problemen in verband met het kunstmatig drogen, o.a. carotine-verliezen.

g. B E W E I D I N G S P R O E V E N , IR S. BOSCH

,

Betekenis van verschillende beweidingsmethoden. Bestudering van de invloed van stikstofbemesting en van stalmest bij beweiding. Bestudering van kunstmatig beregenen in bedrijfrverband.
h. VOEDERGEWASSEN

1. I R j . C. BOSMAN
Plantafstanden bij voederbieten in verband met mechanisatie.Betekenisvan de zaaitijd in verband metopbrengstenschietervorming bijvoederbieten.Nagaanvandemogelijkheid van uitzaai
vanstoppelknollenonderdekvrucht.Vergelijkingvanverschillende stoppelgewassen.
2. I R W . A. P . BAKERMANS

Typenvergelijking van stoppelknollen. Onderzoek-naar de meest gewenste zaaizaadhoeveelheid
enoogsttijdvanPhacelia.Onderzoekvannieuwegroenvoedergewassen.

II. AFDELING AKKERBOUW,

W N D HOOFD DR W . H . VAN DOBBEN

a. GRANEN, DR W . H . VAN DOBBEN

Cultuurmethoden van granen. In studie zijn: zaaitijd, zaaizaadhoeveelheid, rijenafstand, onkruidbestrijdingenstikstofbemesting,waarbij tijdenvanaanwending.Onderzoeknaardegevoeligheid vangraanrassen voorschotén legering.Onderzoek naar degangvanvochtgehalte enkorrelgewicht tijdens de afrijping. Onderzoek naar de factoren, die het opbrengstniveau van granen op
zandgrond beheersen. Kwaliteitsonderzoek in ruime zin. Het onderzoek naar de invloed van ras
en herkomst op de bakaard van tarwegeschiedt op de afd. Graan-, meel-en broodonderzoek van
het C.I.V.O.; onderzoeknaar depelwaardevangerstophet Stationvoor Maalderij enBakkerij.
b. PEULVRUCHTEN EN NIEUWE GEWASSEN
1. PEULVRUCHTEN, IR W . R. BECKER, GEDETACHEERD BIJ DE PEULVRUCHTEN,
STUDIE COMBINATIE

Standruimte-onderzoek bij erwten en bonen, waarbij naast de rijenafstand ook de hoeveelheid
zaaizaadwordtgevarieerd.Onkruidbestrijdingenstikstofbemesting bijerwten.Het tegengaanvan
bloemafval bijbonenmet groeistofbespuiting.
Hetoverigeonderzoekheeft grotendeelsbetrekkingopkwaliteitsonderzoek enwordtdusverricht
in samenwerking met de Afd. Voedingsonderzoek. Onderzoeknaar opbrengstenkwaliteitbijverschillendeoogsttijden bij erwten en bonen.
Doperwtenonderzoek. Rassen, standruimten, de invloed van stikstofbemesting op de conserveerbaarheid. Demogelijkheid omdepluktijd tespreiden door verschilvan zaaitijd.
2. N I E U W E GEWASSEN, IR W . R. BECKER

Soja. Selectiewerk,vergelijking met buitenlandse rassen.
Mais.Rassenonderzoek, vergelijking met Amerikaanse hybriden. Standruimteonderzoek in verband met mechanisch oogsten. Zaäitijdenonderzoek. Vergelijking van snijmais met voederbieten,
koolrapen envoederaardappelen oplichte zandgrond.
Blauwmaanzaad. Rassenonderzoek, ook met het oog op morfinewinning. Selectie op morfinegehalte.
Zonnebloemen. Onderzoek naar de mogelijkheden van teelt als oliegewas in Nederland.
c.
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1. AARDAPPELEN

Teelt en afzet van consumptieaardappelen. Deinvloed vanpoottijd incombinatie met N-giften
pp verschillende rassen, De invloed van poottijd, bewaring van het pootgoed en de N- en Mgbemestingop het vroegtijdig afsterven van Noordeling opzandgrond. Deinvloed van de tijd van
aanwending der stikstof op verschillende rassen. De invloed van de rooidatum van het pootgoed
op verschillende rassen. Nagaan der mogelijkheid om door middel van splitsing naar S.G. met
behulp vanzoutwateroplossingen een deel der viruszieke knollen uit aardappelen te verwijderen.
2. TOPINAMBOUR

Studie over de teelt van topinambour. Voorbereiding proeven in 1948.

d. VEZELGEWASSEN, IR J . C. FRIEDERIGH, GEDETACHEERD BIJ HET NED. VLASINSTITUUT
Cultuurproeven met vlas; stikstofbemesting, rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid; bestrijding van
onkruid, thrips en roest in vlas. Onderzoek naar vezelopbrengst van de op de proefvelden verbouwde vlasrassen in het rootlaboratorium.
Aanleggen van een rassencollectie vlas; selectiewerk als voorbereiding voor het kweken van
nieuwe rassen. Voorbereidend werk werd verricht voor een onderzoek over het drogen van vlas
en over de teelt van olievlas.
e. T E E L T VAN FIJNE ZADEN, IR J. C. FRIEDERICH, DAARNA IR V. TGHERNOFF
Voorbereiding en bewerking van een enquête over de zaadteelt. De mogelijkheid om zaad van
stoppelknollen tewinnen bij voorjaarszaai.
De zaadproductiviteit van diverse spinazietypen. Stikstofbemesting met chili- en kalkammonsalpeter op spinazie.
ƒ. BEWARING VAN OOGSTPRODUGTEN
1. POOTAARDAPPELEN, DR W. H. DE JONG
Bewaring in koelhuizen, hutten, kuilen. Ventilatie van kuilen en van gestorte aardappelen. Bestrijding van rot in bewaarde aardappelen, o.a. met het middel Fusarex. Remmen en bevorderen
van spruitvorming met behulp van groeistoffen.
2 .
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AARDAPPELEN, MEJ. IR N. KRIJTHE, GEDETACHEERD BIJ HET LABORATORIUM
VOOR PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK
Onderzoek naar de invloed van bewaaromstandigheden op de ontwikkeling van de aardappelplant. De invloed van nabehandeling van gekoelde poters, o.a. met gekleurd licht en hoge temperaturen, op de spruitvorming.
3. DROGEN VAN GRANEN, PROF. IR J . J. I. SPRENGER
Het verzamelen van gegevens over de theorie en practijk van het drogen. Experimenteel onderzoek over de invloed van temperaturen en verschillende methoden van vochtonttrekking op de
graankorrel.
g. VOEDINGSONDERZOEK, MEJ. VEENBAAS
Onderzoek naar de invloed van ras, bemesting en grondsoort op de consumptiewaarde van
landbouwproducten. In onderzoek zijn de volgende gewassen: Aardappelen, peulvruchten, koolrapen en knollen. De geschiktheid voor industriële verwerking van doperwten en cichorei.
h. NEMATODENONDERZOEK, IR J. W . SEINHORST, GEDETACHEERD BIJ HET LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK
Techniek van experimenteel werk met microscopische nematoden. De levenswijze van het
stengelaaltje. De invloed van de grond bij het tot stand komen van infecties; bestrijding van de
infectie door cultuurmaatregelen. Inventarisatie en instandhouding van vormen van verschillende
herkomst; onderscheiding van biologische rassen.
Onderzoek naar de vatbaarheid van rogge en aardappelen.
i. K W E K E N VAN TEGEN PHYTOPHTHORA RESISTENTE AARDAPPELEN, IR B. M.
BAKKER, GEDETACHEERD BIJ HET INSTITUUT VOOR DE VEREDELING VAN
LANDBOUWGEWASSEN
Verzamelen van een sortiment wilde aardappelrassen, analyse van hun eigenschappen; het
maken van kruisingen onderling en met cultuuraardappelen. Selectie van vormen, waarvan het
loof'resistent is tegen aardappelziekte, of de knollen tegen aaltjesaantasting. Het kweken van een
vervanger voor Bintje. Methoden tot stimulering van bloei en zaadvorming ter wille van de
kruisingen.
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k. VOEDERLUPINE EN INSTANDHOUDING VAN LANDRASSEN, IR H. LAMBERTS, GEDETACHEERD BIJ HET INSTITUUT VOOR DE VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN
Studie van methoden om op practijkschaal het percentage bitterstof bevattende planten in een
gewas voederlupine te bepalen; contact dienaangaande metde Keuringsdienst. Voorbereiding van
veredelingswerk om het verkrijgen van Nederlandse rassen van voederlupinen te bevorderen.
Het inventariseren van landrassen van alle hiervoor in aanmerking komende gewassen en het
zoeken en controleren van vermeerderingsbedrijven hiervoor.

I I I . A F D E L I N G S C H E I K U N D I G L A B O R A T O R I U M , DRW . B. DEYS
a. Onderzoekingen naar de methodiek voor de bepaling van de chemische samenstelling van
gewassen. Speciaal worden de colorimetrische methoden bestudeerd, mede in verband met de bepaling van sporenelementen.
b. Onderzoek naar het gehalte aan sporenelementen in gras en andere voedermiddelen, in verband met gebreksverschijnselen onder het vee.
c. Chemisch onderzoek inverband met de conservering van ruwvoedermiddelen.
1. chemische samenstelling van hooi in diverse broeistadia.
2. de verandering van het gehalte aan Carotine .in ruwvoedermiddelen tijdens het bewaren van
het product onder verschillende omstandigheden.

I V . A F D E L I N G P L A N T K U N D I G L A B O R A T O R I U M , DR H. L. VANDE
SANDE BAKHUYZEN EN DRS H. G. WITTENROOD
Onderzoek overdekouderesistentièvangraanrassen. Onderzoekovergroeiphasenvan landbouwgewassenende factoren, diebloemaanlegenproductie bepalen!
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VERSLAGEN DER AFDELINGEN
In de volgende verslagen zijn alleen onderwerpen opgenomen, die een voorlopige conclusie toelaten. De behandelde onderwerpen (blz. 8-11), die nog niet
in dit stadium verkeren, zijn in het algemeen hier niet besproken.
I. A F D E L I N G WEIDE- EN V O E D E R B O U W
a. PLANTKUNDIG ONDERZOEK M E T INBEGRIP VAN H E T LABORATORIUM V O O R
B O T A N I S C H G R A S L A N D O N D E R Z O E K , D . M. D E V R I E S

Bij het botanisch onderzoek van grasmonsters worden twee methoden van
onderzoek toegepast. De eerste bestaat hierin, dat de gewichtsverhouding
tussen de plantensoorten bepaald wordt in eenverzamelmonster, bestaande uit
een groot aantal grepen gras of boorsels (bij een kort gewas). Bij de tweede,
de gecombineerde £ dm 2 -frequentie-en-rangorde-methode worden de plukjes
of boorsels afzonderlijk gehouden en bekeken, waarna voor elke soort bepaald
wordt, in hoeveel per honderd plukjes deze voorkomt ofwel domineert.
Eerstgenoemde methode is als momentele gewas-analyse vooral op haar
plaats bij proefveldonderzoek en waardering van de grasmat, terwijl laatstgenoemde zich door haar geringere variabiliteit in verband met de tijd van
monsterneming uiteraard leent voor typering v a n grasland.
Bepaling van de gewichtsverhouding geschiedt nauwkeurig door luchtdrooggewichtsanalyse. Door personeelschaarste gedwongen moest in de eerste twee
jaren na de oorlog veelal genoegen worden genomen met de minder betrouwbare schatting van de gewichtsverhouding der soorten. De ervaring heeft nu
geleerd, dat over het algemeen schattingen alleen verantwoord zijn voor eenvoudig samengestelde monsters, zoals die van kunstweiden, of voor gevallen,
waarin volstaan kan worden met de onderscheiding van groepen plantensoorten. I n het vervolg zullen dus naast het frequentie-onderzoek overwegend
gewichtsanalyses verricht worden. Onderstaand staatje laat zien, hoehet aantal
bepalingen zich van 1946 tot 1947 verschoven heeft in boven aangeduide
richting:
1946

1947

Frequentie-methode

1501
303
321

902
1073
210

Totaal

2125

2185

Schatting van de gewichtsverh. .

In de houdbaarheid van de monsters werd een aanmerkelijke verbetering
gebracht door ze constant bij een temperatuur onder 0° G te bewaren. Hierdoor werd het mogelijk het monsteronderzoek ook in de wintermaanden voort
te zetten.
De toenemende belangstelling in het botanisch graslandonderzoek uit zich
o.a. in hetfeit, dat de tweede, verbeterde druk van het boekje „Onderscheiding
der grassen van ons hooi- en weiland volgens kenmerken der niet bloeiende
spruiten", een oplage van 2000 exemplaren, reeds weer uitverkocht is, terwijl
er nogveel vraag naar bestaat. Ter voldoening daaraan zal de daarin vervatte
determinatie-tabel afzonderlijk worden uitgegeven met tekeningen. Daarnaast
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zaleenuitgebreidereuitgaveverschijnen,waaraanindekringenvanLandbouwvoorlichtingsdienst en Landbouwonderwijs grote behoefte bestaat. Hiervoor
zijn van de hand van de heer A. A. KRUIJNE reeds gereed gekomen een eenvoudigedeterminatietabel van degrassenvan onshooi-enweiland in bloeiende,
toestand en een andere betreffende de onderscheiding in vegetatieve toestand
van de vlinderbloemigen en andere kruiden van ons grasland, eveneens met
afbeeldingen. Een nieuwe oecologische bewerking, o.a. aangevende de indicatorische betekenis van de verschillende graslandplanten, zal worden toegevoegd, waardoor men in staat zal zijn aan de hand van de samenstelling
van de zode eigenschappen van de bodem, alsmede de vochtigheidsgraad te
beoordelen.
Talrijke voordrachten werden gehouden, o.a. over waardering en typering
van grasland, over het verband tussen de hoedanigheidsgraad van grasland en
milieu-factoren, en over de standplaatsvoorwaarden van deverschillende graslandbestanddelen, meest in vergaderingen van assistenten van de R.L.V.D.
en voor graslandkeurmeesters.
. Inzake de waardering van grasland werd een methode naar voren gebracht,
waarbij de hoedanigheidsgraad in het veld wordt geschat door bepaling
achtereenvolgens van het percentage vlinderbloemigen, andere kruiden
(eventueel afzonderlijk de schijngrassen), goede grassen en matige en minderwaardige grassen, waarna van elk dezer groepen dan een gemiddeld waarderingscijfer wordt vastgesteld, waarmee de percentages worden vermenigvuldigd enz. Graslanden van verschillende hoedanigheidsgraad (Hg) kunnen
als volgt in klassen worden verenigd:
slecht (Hg 0-3), onvoldoende (3,1-5), matig (5,1-6), voldoende (6,1-7),
goed (7,1-8), uitstekend (meer dan 8).
Het zgn. type-oriderzoek, waarbij talrijke percelen grasland, tot de meest
verschillende typen behorend, grondig worden onderzocht volgens de gecombineerde J dm2-frequentie-en-rangorde-methode, terwijl bovendien de gewichtsverhouding tussen de soorten wordt vastgesteld, vond goede voortgang
in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten. Enige honderden percelen werden in 1947 daarvoor aangewezen in Noord- en Zuid-Holland,
TABEL 1. VERBAND HOEDANIGHEIDSGRAAD-MILIEUFACTOREN

P-toestand . . . . ,

slecht
3,3

onvoldoende
4,9

, matig
5,7

voldoende
6,0

goed
6,4

K-toestand . . . .

slecht
3,2

onvoldoende
- 4,1

matig
5,0

voldoende
5,7

goed
6,9

sterk zuur
2,7

matig zuur
4,6

zwak zuur
5,7

bijna neutraal
6,2-

alkalisch
5,6

zand
5,5

zavel
6,0

klei
6,0

venige grond
4,7

veen
4,7

Kleihumus-klassen .

- IA
5,0

IB
6,0

II
5,9

III
3,9

IV+ V

Vochtigheidsgraad.

droog
4,3

norm. vochth.
6,3

vochtig
4,9

nat
3;7

Gebruikswijze . .

«cht hooiland
2,6

hooiweide
5,5

wisselweide
6,0

echte weide
6,2.

Zuurgraad
Grondsoort

. . . .
. .
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Utrecht, Gelderland (vooral op de Veluwe), het verdrogingsgebied bij de
N.O.-polder en in Zuid-Friesland. Dit regionale type-onderzoek vormt een
grondslag voor eventuele graslandkarteringen.
. Het verband tussen de hoedanigheidsgraad en milieu-factoren is voorlopig
en gedeeltelijk aan de hand van de eerste vierhonderd percelen van het typeonderzoek nagegaan. Bijgaande tabel 1 geeft de gemiddelde H g bij verschillende P- en K-toestanden, zuurgraden, grondsoorten, kleihumus-klassen (van
0-10, 11-20, 21-40, 41-60 %) vochtigheidsgraden en gebruikstypen. Met
nadruk zij er op gewezen, dat hier een schijnverband wordt gegeven, telkens
slechts met één factor, waarbij de invloed van de andere factoren niet geëlimineerd is. Alleen voor de zuurgraad is dit laatste ook gedaan met voor de
practijk belangrijke resultaten. Zo blijkt er bij een behoorlijke PK-toestand
weinig verband tussen p H en de kwaliteit van de grasmat, terwijl voor hooiland de zuurgraad van meer betekenis lijkt dan voor weiland.
I n het kader van het onderzoek naar de invloed van de weersgesteldheid op
de samenstelling van de zode werd die van de zeer abnormale droogte van
1947 nagegaan op vroeger onderzochte percelen grasland in Groningen, de
Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Krimpenerwaard. De voornaamste
uitkomsten waren als volgt. I n Groningen was de zode in het begin van
September weliswaar hol, maar het grasland nog groen. Zoals uit bijgaande
T A B E L 2. P L A N T K U N D I G E SAMENSTELLING IN VERSCHILLENDE J A R E N
9 GRONINOSE KLEI-WISSELWEIDEN
GEMIDDELDE DROOGGEWIGHTSPERCENTAGES
Voorzomer
1933

Herfst
1935

Herfst
1936

VoorHerfst
zomer
1940
1939

Herfst
1941

Voorzomer
1942

Herfst
1942

VoorHerfst
zomer
1943
1943

Hoedanigheidsgraad .

7,1

7,6

7,9

7,1

7,0

7,1

6,8

7,2

7,3

Goede grassen . . . .
Vlinderbloemigen . .
Matige grassen . . . .
Minderw. grassen . .
Schijngrassen . . . .
Overige onkruiden . .

51
7
16
8

47
17
22
2

61
10
15
4

51
5
15
6

44
12
30
5

49
12
27
4

43
14
23
4

41
21
26
1

6

4

12

7

7

14

Engels raaigras . . .
Beemdlangbloem . .
Timotheegras . . . .
Veldbeemdgras . . .
Ruw beemdgras . . .

21
4
6
3
17

28
6
4
2
7

30
5
5
2
19

19
6
7
2
17

13
4
11
6
10

16
4
15
7
7

7

17

10

5

12

Gerstgras
Kamgras
Fioringras
Kweek

2
3
8
2

1
3
13
5

+
4
10
1

2
1
7
5

Reukgras
Gekn. Vossenstaart . .

5
3

1

2
1

1
4

Bemonsteringstijd

Witte klaver

. . . .

+
11

+

Herfst
1945

Herfst
1947

7,9

7,5

7,0

53
14
19
6

62
8
21
2

58
6
27
2

52
6
21
3

7

8

4

6

18

8
3
19
9
4

14
3
7
7
9

17
3
8
7
18

32
5
6
4
15

26
5
3
4
20

21
12
11
3
5

12

14

21

14

8

6

6

2
1
21
5

1
1
19
6

1

+

+

1
2
15
2

1
5
17
4

+

10
12

1
3
11
4

+

+

+

1
2

+

1

3

4

+

3

2
22
1

+
+

+

1

tabel 2 blijkt, was het percentage onkruid hoger dan ooit door ons was waargenomen, nl. 18. Verder werd er toch nog ruw beemdgras aangetroffen, zelfs
nog meer dan in de voorzomer van 1942 (droog na een zeer strenge winter),
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+

1
11
9
2

enverrassend veel beemdlangbloem. In genoemde Gelderse rivierkleigebieden,
waar het land geheel verdord was geweest, ontwikkelde Engels raaigras zich
na de regens bijzonder krachtig, terwijl ruw beemdgras ook weer verscheen.
Merkwaardig was ookdesterketeruggang doordedroogtevan ruw beemdgras
zelfs in de Krimpenerwaard op de veenpercelen.
Een overzichtelijke publicatie kwam gereed over de invloed van het jaargetijde op de botanische samenstellingvan grasland aan de hand van maandelijkse bemonsteringen in de omgeving van Groningen en Wageningen. Door
middel van de verhoudirigscijfers van de daarin opgenomen tabellen ishet nu
mogelijk het procentuele aandeel van verscheidene graslandplanten in andere
gedeelten van hetjaar te bepalen, wanneer één gewichtsanalyse verricht is.
b. DIERKUNDIG ONDERZOEK, J. DOEKSEN

Het dierkundig onderzoek was in de eerste plaats gericht op het nagaan van
de verspreiding en de levenswijze van de verschillende wormensoorten. Door
de droge zomer kon het veldwerk onvoldoende voortgang vinden. Hiernaast
werd een onderzoek naar de ritnaalden ingesteld. Over het resultaat hiervan
wordt hieronder een aparte mededeling gegeven.
Het ritnaaldenonderzoek
De belangrijkste bedoeling van het ritnaaldenonderzoek was, na te gaan of
het mogelijk is door het analyseren van grondmonsters vóór het scheuren van
grasland of kunstweiden reeds een voorspelling te doen omtrent de te verwachten ritnaaldenschade op de gescheurde percelen.
In de eerste plaats moest dus een voor onze omstandigheden bruikbare
analysemethode worden uitgewerkt. Door moeilijkheden in de materiaalvoorziening kon nog niet worden overgegaan tot een semi-mechanische sorteringsmethode, maar werd met de handmethode gewerkt, na voorbereiding
van de monsters door gedeeltelijk drogen bij 70°G en zeven met de hand.
Wij verdelen de geïnfecteerde velden in 4 groepen. De eerste 103 door ons
onderzochte grondmonsters zijn alsvolgt over de4groepen verdeeld:
geringe aantasting:
0 - \ millioen ritnaalden/ha:
matige aantasting:
J-1J
„
„
ernstige aantasting:
1^—2i
„
„
zeer ernstige aantasting: meer dan 2\
„
„

52"percelen
45 „
5 „
1 perceel

Daar in Engeland een verband tussen het gloeiverlies van de grond en het
voorkomen van ritnaalden en eveneens een verband tussen pH en ritnaalden
was gevonden, werden deze grootheden in ons onderzoek eveneens bepaald.
Wanneer wij de correlatie tussen onze cijfers voor pH en de gevonden aantallen ritnaalden berekenen, blijkt deze zeer sterk te zijn. Bij verdere wiskundige verwerking komt evenwel tot uiting, dat er volstrekt geen correlatie bestaat tussen ritnaalden: en de pH in het traject van pH5 tot pH6. De sterke
correlatie van pH en ritnaalden wordt uitsluitend voorgespiegeld door een
betrekkelijk klein aantal gevallen met een pH beneden 5 welke alle eengroot
aantal ritnaalden vertonen.
Wij neigen sterk tot de mening, dat niet de pH direct van belang is voor de
ritnaalden, maar dat delagepH, welkeuitlandbouwkundigoogpunt ongunstig
is, een aanwijzing is dat tevens andere factoren in een ongunstige toestand
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verkeren en dit de oorzaak van het optreden van het grote aantal ritnaalden is.
Dit is geheel in overeenstemming met de Engelse ervaringen en de resultaten
van de ritnaalden-enquête 1942, waar ook bleek, dat land in algemeen goede
conditie minder last van ritnaalden had dan verwaarloosd land.
Zeer opvallend is, dat wij evenmin een correlatie vonden tussen gloeiverlies
en ritnaalden, terwijl men in Engeland een sterke negatieve correlatie vond.
Uit de Engelse gegevens valt evenwel op te maken, dat de invloed van het
gloeiverlies van de grond op de ritnaalden, via Engels raaigras gaat. Een hoog
gloeiverlies gaat samen met veel raaigras en dit blijkt volgens andere onderzoekingen ongunstig te zijn voor de kniptorren. In onze onderzoekingen valt
de invloed van het Engels raaigras weg, daar voor het scheuren geen goede
— dus geen raaigrasrijke — percelen worden gekozen. Dat onder deze omstandigheden geen invloed van het gloeiverlies op het aantal ritnaalden wordt
gevonden, bevestigt onze stelling, dat het gloeiverlies alleen via het raaigras
de ritnaaldenfauna beïnvloedt.
Welke de invloeden zijn, die bij een lage p H de sterke vermeerdering van de
ritnaalden bevorderen, is nog niet na te gaan. Hoewel de Rijkslandbouwconsulenten en hun assistenten een grote belangstelling voor het onderzoek
tonen en gaarne medewerken, is het toch moeilijk om van alle bemonsterde
percelen de nodige gegevens binnen te krijgen.
c. AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD, A. SONNEVELD

V a n de vele met de inzaai van grasland samenhangende problemen wordt
momenteel aan de volgende in het bijzonder aandacht besteed:
a. De invloed van zaaidiepte en zaaitijd op de mate en de snelheid van opkomst bij de belangrijkste grassen en klavers. Beide punten hangen nauw
samen met verbetering van de techniek van het inzaaien.
b. Het gedrag van soorten als kropaar en rode klaver, wanneer de eerste
jaren na de inzaai regelmatig wordt geweid. Dit hangt nauw samen met
het opvoeren van de graslandproductie door middel van kunstweiden op onze
drogere gronden. O m de opbrengst bij beweiding te kunnen nagaan ishet nodig
de proeven te nemen op grotere velden. Naast eigen proeven zijn in 1947 een
aantal van deze proeven interprovinciaal aangelegd, terwijl dit aantal in 1948
nog zal worden uitgebreid.
c. Vergelijking van hooi- en weidetypen, speciaal bij Engels raaigras. Eigen
proeven met verschillende rassen zijn aangelegd in 1942 en 1943, terwijl de in
1943 aangelegde interprovinciale rassenproeven in 1947 met een nieuwe serie
zijn aangevuld.
d. De zaadwinning van de voor ons land van speciaal belang zijnde soorten
en typen. Mede naar aanleiding van de buitenlandse ervaringen wordt hierbijspeciale aandacht besteed aan de rijenafstand, de zaaizaadhoeveelheid en de
stikstofbemesting.
V e r g e l i j k i n g v a n h o o i - en w e i d e t y p e n
De in 1942 aangelegde proeven waren ditjaar vijfjaren oud en in hun moeilijke periode gekomen. Gebleken is, dat niet alleen het zaad van goede oude
weilanden, maar ook de gekweekte weidetypen in staat zijn op de duur een
gelijkmatiger, dichter en minder onkruid bevattende zode te geven. De figuren
1 en 2 geven hiervan een beeld. De foto's zijn genomen van veldjes met een
volkomen gelijke behandeling sedert de inzaai. De gevolgen van de strenge
16
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F I G . 1. E N G E L S R A A I G R A S I N H E T M E N G S E L O P G E N O M E N I N D E V O R M V A N E E N W E I D E T Y P E . I N G E Z A A I D :
FOTO: 21 OCTOBER

F I G . 2. E N G E L S RAAIGRAS IN H E T MENGSEL OPGENOMEN IN D E VORM V A N E E N HOOITYPE. INGEZAAID:
FOTO: 21 OCTOBER

1942.

1947

1942.

194.7
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winter 1946-'47 leren echter, dat er een gevaar in schuilt, wanneer de zode door
het uitsluitend gebruik van een weidetype van het Engels raaigras te eenzijdig
uit deze soort gaat bestaan, vooral wanneer het betreffende weidetype minder
wintervast is. De hieronder genoemde cijfers geven hiervan een illustratie. Ze
zijn afkomstig van twee volkomen gelijke proefvelden, waarvan er een op
zandgrond en het andere op klei ligt. I n de jaren 1944 t/m 1946 zijn ze in de
betreffende bedrijven opgenomen geweest en gewoon geweid. In 1947 zijn ze
gedeeltelijk om de 4 weken en gedeeltelijk om de 8 weken gemaaid bij aanwending van verschillende N-giften. I n de loop van de zomer moest dit maaien
worden gestaakt, doordat wegens de grasschaarste ten gevolge van de droogte
het vee er in kwam. Alleen op de klei kon in het najaar nog een snede worden
gemaaid.
Voor het proefveld op zandgrond waren de cijfers omtrent de botanische
samenstelling als volgt:
N-bem.
in
1947

Engels
raaigras
a') | b ' )

Weidetype A
Weidetype B
Hooitype C
Hooitype D

0
45
0
45
0
45
0
45

52 ! 33
35
53
20
22
6
3
5
9
6
7

Beemdlangbloem
a

2
1
4
3

Ruw

beemdgras

b

a

b

a

b

6
1
6
3
10
12
10
15

8

27
25
29
35
31
55
36
47

il

3
20
7
22
9
6
5
7

6
25
21

9
16
12

Overige gr.
+ onkruiden
a

b

21
17
18
31
15
40
44
18
41 i 39
22
16

Hoedanigheidsgraad
a

b

8,5

8,4
8.6
8,3
8,4
7,2
8,2
7,8
8,0

8,5
6.9
6,9

l

) a = analyse 9 Augustus 1946, b = analyse 20 Mei 1947.

Het Engels raaigras blijkt door de strenge winter een gevoelige klap te
hebben gekregen. Zijn plaats is bij de weidetypen vooral ingenomen door
timothee en wanneer flink stikstof werd gegeven ook door het ruwbeemdgras.
Het gevolg hiervan was dat de hoedanigheidsgraad practisch niet terugliep.
Bij de hooitypen viel ervoor het Engels raaigras niet veel teverliezen, het kwam
er vóór de winter al bijna niet meer voor. O p de consequenties hiervan voor
de dichtheid van de zode direct na de winter en de hierdoor bij sommigen ten
onrechte ontstane mening, dat de weidetypen van het Engels raaigras minder
wintervast zouden zijn dan de hooitypen werd reeds eerder gewezen. 2 )
Typisch is, dat bij de hooitypen de stikstof de timothee sterk, maar het ruwbeemdgras absoluut niet bevorderde. Er was hier practisch geen grond open
gekomen door het uitwinteren van Engels raaigras, waardoor het ruwbeemdgras hier blijkbaar niet de kans kreeg als bij de weidetypen. Later in het seizoen
trad bij de weidetypen een sterk herstel op. O p 17 Juni, dus 4 weken na de
Ie snede, waren de percentages Engels raaigras reeds weer de volgende:

Weidetype A
Weidetype B
2

0N

45 N

39
27

45
27

) Maandblad voor de Landbouwvoorlichtingsdienst, Jrg. 5, no 1,Jan. 1948.
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De cijfers tonen aan, dat het ras B veel sterker van de winter heeft geleden
dan A: Niet alleen waren de percentages na de winter sterk gedaald, ook het
herstel ging minder vlug. Bij de hooitypen namen de percentages Engels raaigras in de loop van het seizoen practisch niet meer toe.
Het herstel van het Engels raaigras en het innemen van de verloren plaats
door andere soorten vraagt tijd. Het was dan ook te verwachten, dat gevolgen
voor de'opbrengst niet zouden uitblijven. Zoals de volgende opbrengstcijfers
van de eerste sneden van de om de 4, respectievelijk om de 8 weken gemaaide
series tonen, was dit ookinderdaad het geval.
4-weeks, ie snede, 20 Mei
N-bem. per snede
Gem. in kg/.i = 100

Hooitype C . . . . / .

Opbrengst

8-weeks, Ie snede, 3Juni
N-bem. per snede

8,25

.

0
45
0
45
0
45
0
45

36
137
31
109
68
183
85
150

Opbrengst
23,2

0
90
0
90
0
90
0
90

68
141
39
102
74
150
72
154

Op 20 Meiwarendeopbrengstverschillen tussen dehooi-enweidetypen vrij
groot. Nu ishet een bekend feit, dat dehooitypenin het voorjaar ietsvlugger in
ontwikkeling zijn, maar dergelijke grote verschillen kunnen daarvan niet het
gevolg zijn. Typisch is, dat weidetype B, waar het percentage Engels raaigras
het sterkst daalde, ook hier het meest achterbleef. Op 3Juni, toen het gewas
maairijp voor hooiwinning begon te worden, bleef weidetype A nietveelmeer
in opbrengst achter bij de hooitypen. Het minder wintervaste weidetype B
konhetnogniet bolwerken. Hieruit blijkt weervan hoeveelbelanghetisvooral
bij deweidetypen telettenop dewinteryastheid.Helaaskondenin dezomer en
nazomer, zoals reeds gezegd, op dit proefveld geen opbrengsten meer worden
bepaald. Wel ophet op dekleigelegen proefveld was het in het najaar nogeen
keer mogelijk.
Ook daar waren de gevolgen van de strenge winter op het Engels raaigras
duidelijk merkbaar. Dehooitypen blekenhet meesttehebben geleden. Evenals
opdezandgrond zagenweookdaar, dat bij dehooitypen dedoor het wegvallen
vanhetEngelsraaigras opengekomenplaatswerdingenomendoor beemdlangbloem en timothee, bij de weidetypen door timothee en ruwbeemdgras, de
laatste soort vooral wanneer stikstof werd gegeven. De hoedanigheidsgraad
daaldein verhouding bij de weidetypen weer weinig. Wat verder opvielis, dat
het percentage Engels raaigras bij de weidetypen hoger was wanneer geen
stikstof werd gegeven dan wanneer dit wel het geval was. De door de winter
veroorzaakteklap wasblijkbaar zogevoelig,dat het Engels raaigras aanvankelijknietinstaatwasvandestikstofteprofiteren, watdeanderesoorten blijkbaar
wel konden. Hoewel in de loop van het seizoen ook hier een krachtig herstel
van het Engels raaigras bij de weidetypen optrad, bleef deze invloed van de
stikstofsterkmerkbaar.Bijhetoogstenvandetweede4-weekse snedeop 17Juni
waren de gehalten aan Engels raaigras bij de weidetypen reeds weer de volgende:
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Weidetype A
Weidetype B

O N

45 N

65
64

37
37

Bij de hooitypen waren de percentages toen eerder nog meer gedaald dan
gestegen. Opvallend was, dat op de klei niet het verschil in gevoeligheid voor
de winter optrad tussen de weidetypen A en B. Dit komt ook tot uitdrukking
in de opbrengstcijfers :
8-weeks

4-weeks

Opbrengst

Opbrengst
N-bemesting
per snede

l e snede
19 Mei

laatste snede
15 Oct.

H,2

2,90

58
103
58
104
76
174
87
141

70
188
34
172
51
82
33
170

G e m . i n k g / a = 100

Weidetype A . .

0
45
0
45
0
45
0
45

Weidetype B . .
Hooitype C . . .
Hooitype D . . .

0
90
0
90
0
90
0
90
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60
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N-bemesting
p e r snede
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Ie snede
3 Juni

laatste snede
15 Oct.

28,9

3,53

50
130
30
129
72
157
86
145

87
189
59
151
77
36
85
116

Ook hier weer een aanvankelijk achterblijven van
de weidetypen ten opzichte
van de hooitypen, hier echter geen verschil tussen A
enB.Eerstaanhet eindevan
het seizoen, toen weidetype
A het ver wonvan de hooitypen,bleefBwat achter bij
A. Zeeropvallend is ook het
verschijnsel, dathooitypeC
in het beginvan het seizoen
veel sterker van de stikstof
wist te profiteren dan D,
terwijl C het aan het eind
van het seizoen in verhouding practisch geheel liet
zitten op dieplaatsen, waar
flink stikstof was gegeven.
Al met al heeft het j a a r
1947 interessante gegevens
opgeleverd met betrekking
totdegevolgenvandevoorafgaande bijzonder strenge
winter.
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FIG. 3. P R O C E N T U E L E VERDELING
VAN D E J A A R O P B R E N G S T O V E R D E
V E R S C H I L L E N D E SNEDEN BIJ H O O I EN W E I D E T Y P E EN 2 STIKSTOFTRAPP E N E N P E R C E N T A G E K L A V E R IN D E
VERSCHILLENDE SNEDEN BIJ HOOIE N W E I D E T Y P E N B I J2 S T I K S T O F T R A P PEN O P ZANDGROND

De betekenis v a n k l a v e r
Het isbekend, dat klaverin de eerstejaren na deinzaai bij nieuw aangelegd
grasland van veel belang is voor de productiviteit. Bij bewerking van de op
de reeds besproken inzaaiproefvelden van af de inzaai verkregen gegevens,
kwam duidelijk naar voren, dat het percentage klaver ook sterk de verdeling
van de groei over het seizoen beïnvloedt.
In fig. 3 en 4 zijn de gegevens in beeld gebracht voor respectievelijk het
proefveld opzandgrond, waar deklaverzichgoed ontwikkeldeenhet proefveld
op klei, waar de klaver het minder goed deed.
De totalejaaropbrengsten bij geen stikstof en een gift naar 45 kg zuivere N
per ha na elke snede, alsmede het N-rendement, uitgedrukt in kg drogestof
meeropbrengst per kg gegeven zuivere N, waren in het eerste oogstjaar na het
jaar van inzaai alsvolgt:
Zand

Klei

Jaaropbrengstinkg/a
ON

Weidetypen . . .
Hooitypen . . .

75,8
80,8

jaaropbrengst in kg/a
N-rendement

45 N p. sn.

N-rendement
0N

105,2
108,8

10,9
10,4

45 N p. sn.

82,5
83,7

121,2
119,4

Zowel in de tabel alsin de figuren worden de gemiddelden gegeven van een
aantal weidetypen zowel als een aantal hooitypen van het Engels raaigras. De
totalejaaropbrengsten liepen zelfs in het eerste oogstjaar voor de twee typen
niet ver uiteen. Uit de figuren blijkt, dat de hooitypen hun opbrengst in verhouding iets meer in het begin van het seizoen, de weidetypen iets meer aan
het einde van het seizoen
1
1
geven, wat gunstigvoorde
weidetypen kan worden
genoemd. Eengevolg hier\
van is, dat deklaver bij de
weidetypen inhet voorjaar
— — WEI0EUPEH
-—HOOITYPEN
wat meer kans krijgt dan
bijdehooitypen,terwijlhet
in het najaar juist andersomis.
In deuitgezaaidemengselswaseencultuurtypevan
witteklaveropgenomen.
Zoalsuitdefigurenblijkt,
ging deze klaver zich op
x
de zandgrond zeer sterk
\
ontwikkelen, vooral wanif"
^^^^^»^e^
neer geen stikstofwerd gegeven. Op de klei daarentegen ontwikkelde de klaON
ver ^ich maar matig en
^
waar stikstofwerd gegeven
practisch inhetgeheelniet.
KLEI
Voor de zandgrond is het
j£«0
gevolg hiervan geweest,'
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14,3
13,2

dat de jaarlijkse top in de productie werd verlegd van begin Juni, wanneer
flink stikstof werd gegeven, naar beginJuli, wanneer geen stikstof werd gegeven,
terwijl in het laatste geval ook nog een behoorlijke snede omstreeks begin
Augustus werd gewonnen.
O p de klei was het verloop geheel anders. Waar geen stikstof werd gegeven
werd ± 60 % van de jaaropbrengst verkregen in de eerste snede van 19 Mei.
Werd na elke snede daarentegen 45 kg N per ha gegeven, dan was dit maar
40 %, terwijl de rest meer over het gehele seizoen werd verdeeld, met een daling
in de snede op 12 Augustus. Waar geen stikstof werd gegeven en de klaver
zich nog' enigszins ontwikkelde was deze daling minder scherp. O p de klei dus
een zeer ongunstige verdeling van dejaaropbrengst over het seizoen. T e n dele
zal dit ongetwijfeld samenhangen met de grondsoort als zodanig, de geringe
ontwikkeling van de klaver zal hier echter ook zeker toe hebben bijgedragen.
Het is zeer de vraag of op een dergelijke grond, waar de ontwikkeling van het
gras in het voorjaar zo sterk is, wel ooit witte klaver een kans zal krijgen. Een
gevolg van de geringe ontwikkeling van de klaver op de klei was ook nog, dat
de stikstof op de klei een hoger rendement had d a n op de zandgrond.
Graszaadteelt
Dit jaar is wel gebleken, o.a. bij een aantal graszaadteeltproeven bij de
Rijkslandbouwconsulent in Zuid-West-Friesland, dat men op de goed vocht
opgevende lichtere gronden, waarop de graszaadteelt zich tot nu toe over het
algemeen concentreerde, zeer voorzichtig moet zijn met het gebruik van hoge
stikstofgiften. Het gevolg van te grote giften op deze gronden is een te geile
groei met kans op legering, reeds voor het schieten heeft plaats gevonden. Een
goede bestuiving wordt hierdoor uitgesloten met als gevolg een slechte zaadzetting en een gevoelige daling van de zaadopbrengst.
De indruk werd dit jaar op de interprovinciale proefvelden verkregen, dat
men niet bang moet zijn, de rijenafstanden bij de graszaadteelt wat groter te
nemen. Wiskundige bewerking van de resultaten der proeven, o.a. van die in
het ambtsgebied Zuid-Groningen, leerde echter, dat er aan de proeven dermate
grote fouten kleven, dat er geen vaststaande conclusies uit kunnen worden
getrokken. Alvorens meer ingewikkelde proeven omtrent graszaadwinning aan
te leggen lijkt het van veel belang eerst de techniek van de graszaadteelt goed
te leren kennen. Graszaadteeltproeven blijken vele technische en met de cultuur samenhangende moeilijkheden met zich mee te brengen.
d. BEHANDELING VAN GRASLAND
1. WATERHUISHOUDING, G. F. MAKKINK

Kunstmatige beregening
In de jaren 1941 tot en met 1947 (1945 uitgezonderd) werden proeven genomen met het besproeien van grasland, Q.m. om na te gaan of op gronden,
waar de opbrengst door droogte een inzinking in de zomer vertoont, het besproeien deze inzinking kan opheffen. De betekenis van een meer continue
grasproductie voor het handhaven van een goede melkproductie en het winnen
van wintervoer, is evident. I n de eerste 5jaren bleek o.m., dat alleen in zomers
met aanhoudende droogte aanzienlijke meeropbrengsten konden worden verkregen en de zomerdepressie grotendeels kon worden opgeheven. De grootste
vermeerdering derjaaropbrengst werd verkregen in 1941, welkj a a r een droge
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zomer had, en bedroeg bij een wekelijkse watergift van 22 mm (gegeven van
half Mei tot half Aug.) ca. 30 %. In 1947, toen de maandenJuli, Augustus
(op de eerste week na) en September (eerstedekade) zeer droog waren, werd
een meeropbrengst verkregen van gemiddeld 80 %. In jaren mét een gelijkmatige regenverdeling bleek sproeien geen belangrijke meeropbrengsten op te
leveren. x )
Het sproeien werd in de eerste 5jaren in een vaste weekportie gegeven. Het
is duidelijk dat met deze eenheidsgift bij regenbuien, ongelijke verdamping en
uiteenlopende daglengte zeker niet op de meest efficiënte wijze aan de waterbehoefte van het gras tegemoet gekomen is. Omdat sproeien wegens de aanschafkosten, de motorbrandstof en het arbeidsloon geen goedkope aangelegenheid is, is het zaak te trachten onder zulke wisselende omstandigheden de
optimalesproeiwaterdosering tevinden.'Wij menenindetensiometereeninstrument gevonden te hebben, dat het juiste tijdstip van sproeien kan aangeven.
De tensiometer geeft nl. de capillaire zuigkracht vandebodemaan,eenkracht
waarmee ook het wortelstelsél bij zijn absorbtie-arbeid te maken heeft. Wij
plaatsten deze instrumenten in delaagvan 0-10 cm.
In 1947 hebten wij een proef ingericht waarbij een aantal proefvakken
werden besproeid bij opkUmmende tensiometerstand. Zo b.v. werd het natste
object steeds besproeid met 6 | mm water, zodra de capillaire zuigspanning
15 dm waterdruk overschreed. Bij volgende trappen werd pas gesproeid, als
zuigkrachten van 30, 45, 60, 75 en 90 dm waterdruk werden bereikt. Het
droogste object behoefde slechts zelden water te ontvangen.
Met regenval, verdamping, waterverbruik van het gewas en de lengte van
de dag behoeven wij nu verder geen rekening te houden; dit doet de tensiometer. Enkele voorlopige resultaten van objecten, die om de4 weken werden
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) Over de eerste 5jaren verschijnt binnenkort een publicatie.
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gemaaid en 60 kg zuivere N per snede resp. geen N ontvingen, zijn in fig. 5
weergegeven. Hierin is de opbrengst van de besproeide sneden (de 2e tot en
met de 6e) uitgezet tegen de gemiddelde capillaire zuigkracht in die periode.
Uit de grafiek blijkt, dat in dit drogejaar opeenzwarekleigrond bij de grootste
sproeifrequentie de maximale opbrengst nog niet is overschreden. Deze frequentie bedroeg in een droge week in beginJuni 7 x per week, midden Juli
4 x en midden Augustus 3 X per week, waarbij dus resp. 45J, 26 en 1 9 | mm
water per week werden toegediend ('s ochtends vroeg of's avonds).
De opbrengsten der afzonderlijke sneden bij elk afzonderlijk sproeiobject
laten toe de opbrengst vooreenwillekeurige,gemiddeldezuigkrachtteinterpoleren. Beschouwt men voor enige van zulkegemiddelde capillaire zuigkrachten
de opeenvolgende snedeopbrengsten, dan blijkt (fig. 6) dat het sproeien niet
ORrSTr KG/A
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F I G . 6. O P B R E N G S T E N IN KG D R O G E STOF P E R A R E VAN A F Z O N D E R L I J K E
4-WEEKSE SNEDEN BIJ GEMIDDELDE ZUIGKRACHTEN VAN 1 5 , 4 0 EN
6 5 DM WATERDRUK

in staat isgeweest de depressie der 3esnede (8Juli) geheel te doen verdwijnen.
Ofdit bij nog meer sproeiwater welhet geval zou zijn geweest, kan uit de proef
niet met zekerheid worden afgeleid.
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Vermoedelijk is de zeer grote totale opbrengstvermeerdering van 80 %
mede te danken aan de aan de omstandigheden aangepaste dosering van het
sproeiwater.
De proeven worden voortgezet.
2. GRASLANDVERBETERING, D. VAN DER WOERDT

Omstreeks 1940enin 1946werden verschillende proefvelden aangelegd om
na te gaan op welke wijze verwaarloosd grasland kan worden verbeterd. Van
de resultaten van deze proeven wordt binnenkort een overzicht gepubliceerd,
zodat er hier niet nader op zal worden ingegaan.
In 1942 werden 4 proefvelden aangelegd op rivierklei om de betekenis van
stabiele humus voor grasland na te gaan. Tot nu toe is van een werking van
dehumus weiniggebleken. Het ismogelijk, dat opdenduurçeneffect optreedt.
Bij deze proeven werd ook bekalking toegepast. Deze had wel enige invloed.
Op een proefveld met een pH van 5,25 (aanleg van grasland) trad in 1946
een opbrengstvermeerdering door bekalking op van 20 %. Op andere proefvelden was de invloed van de kalk op de opbrengst gering. Wel beïnvloedde
bekalking de botanische samenstelling; op verschillende proefvelden gaf
bekalking meer onkruid, op één proefveld verdween de oude struisgrasmat
grotendeels enkwamen kropaar enonkruiden vrij sterknaar voren.
In 1946 werd een serie proeven met V.A.M.-compost/ kalk en stalmest
aangelegd. Hét doel was om de grondverbeterende invloed van V.A.M.compost na te gaan voor bestaand grasland en bij aanleg van grasland. Alle
objecten werden daarom ruim van kunstmestvoorzien. Over het algemeen was
de invloed van de compost op de opbrengst gering. Bij de proefvelden, waar
graslandaangelegdwerd,tradinenkelegevalleneenopbrengstvermeerderingop.
In 1946 trad bij de proefvelden op rivierklei-komgrasland een verbetering
van debotanischesamenstelling op,zoalsuit devolgende tabel blijkt.
HOEPANTGHEIDSGRAAD

l

C l . No

Kunstmest

457
458
459
460
461

5,5
5,6
5,0
7,2
5,1

) 10.000 kg mergel/ha

Kunstmest
+ kalle')

5,6
6,0
6,7
6,4
6,3

Kunstmest
+ Compost*)

Kunstmest + kalk
-h compost

6,2
7,0
7,3
7,2
6,6

6,6
6,6
7,0
7,3
6,6

,

») 40 ton/ha

Het moet nog afgewacht worden, hoe lang dit effect zich handhaaft.
Op een perceel irreversibel ingedfoogde veengrond te Wilnis werd een proef
aangelegd met compost. Hoewel van deze proef reeds over 4jaar resultaten
bekend zijn,,is tot nu toe geen invloed van de compost op melkopbrengst of
kwaliteit van de zode gebleken. In dit Verband moet nog worden opgemerkt,
dat bemesting van bestaand grasland met compost alleen dan in aanmerking
komt, wanneer de compost voldoende fijn (gezeefd over 1cm gaas) is,daar de
scherven zeer hinderlijk zijn.
Door Dr Peerlkamp van het Landbouwproefstation te Groningen werd aan
de compostproeven structuur-onderzoek verricht. De invloed van de verschillende bemestingen bleek gering te zijn. Zeer opmerkelijk was echter, dat het
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grasland op rivierklei-komgronden volgens de resultaten van de
agregaatanalyse een structuur
hadden, die de optimale benaderde, d.w.z. het grootste deel
van de bodem bestond uit agregaten in de fractie 1,1-3,3 mm.
Deze structuurbepaling is verricht bij een laag van 2-8 cm. De
diepere lagen zijn dus niet onderzocht.

"

Dit is dus wel zeer in tegenspraak
met de opvattingen, die
KRUiMELDtAMETER INMM.
omtrent
de structuur van deze
F I G . 7. S T R U C T U U R VAN OUD GRASLAND ( C I 457) E N
gronden heersen. De structuur
VAN E E N J A R I G GRASLAND ( C I 463) O P R I V I E R KLEIKOMGROND (AGREGAATANALYSE) .
van het bestaande grasland was
duidelijk beter dan van het pas
aangelegde grasland. Hetzelfde gold voor de zandgraslanden, zoals uit de
volgende tabel blijkt.
G E M I D D E L D G E W I C H T S P E R C E N T A G E AAN AGREGATF.N EN LOSSE DEELTIF.S
<0,3

MM (LAAG VAN 2 - 8 CM)
Pas aangelegd grasland

Aantal proefvelden
Kunstmest
Kunstmest + stalmest
Kunstmest -(- compost

. . . .

Bestaand grasland

5

8

71
67
65

53
54
56

Naarmate het percentage < 0 , 3 mm groter is, is de structuur slechter. Het
verschil tussen jong en bestaand grasland is duidelijk. Bij de pas aangelegde
proefvelden is de tendenz van verbetering van de structuur door stalmest en
compost (hier 100 ton/ha) aanwezig.
3 . O N K R U I D B E S T R I J D I N G EN GEÏNUNDEERD GRASLAND, TH. A. DE BOER

Geïnundeerd grasland
Zowel de verdere ontwikkeling van de geïnundeerde graslanden met natuurlijke herbegroeiing als die van de ingezaaide percelen werd weer vastgelegd.
Hierbij bleek dat de eerstgenoemde slechts langzaam weer hun normale botanische samenstelling herkrijgen. Ondanks de droge zomer van 1947 hielden de
vochtminnende soorten stand. De chemische samenstelling van het grasgewas
is hier vrij gunstig ten opzichte van normaal grasland. De ingezaaide percelen
gaven als gevolg van de strenge winter 1946-1947 een belangrijke achteruitgang van het percentage Lolium perenne L. te zien. Deze daling was veel groter
dan op normaal oud grasland. De zode sloot zich in de loop van de voorzomer
weer, waarbij o.a. florin, kweek en ruwbeemdgras de open plaatsen innamen.
O p de proefvelden is nog steeds een gunstig effect te zien van de bewerking,
zowel in kwaliteit als opbrengst der grasmat ten opzichte van de onbewerkte
objecten.
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Onkruidbestrijding
De geweldige belangstelling, die zowel in Amerika als Europa voor de
onkruidbestrijding met groeistoffen bestaat, heeft ons er toe gebracht de toepassing van dit middel op grasland te onderzoeken. Hierover verscheen een
voorlopige mededeling, terwijl er interprovinciale proeven lopende zijn ter
nadere bestudering van dit vraagstuk. Om de invloed van een dergelijke
groeistof op de kieming van enige graslandplanten na te gaan, werden enige
laboratoriumproeven genomen, waarover hieronder een uiteenzetting, volgt.
I n v l o e d v a n 2 m e t h y l , 4 c h l o o r p h é n o l o x y - a z i j n z u u r op de
k i e m i n g v a n e n k e l e s o o r t e n g r a s - en k l a v e r z a d e n
Om deze na tegaanwerdeninJanuari 1947eenaantalkiemproevenmetverschillende concentraties van het 2m, 4 chl.p.a. bevattende Agroxone aangezet,
waarbij de assistentH. DE GOOIJER deproeven uitvoerde.Er werd handelszaad
van Loliumperenne L., Poa trivialis L., Agrostisspec. (zgn. Hollands fiorin),
Festuca rubra L., Dactylis gtomerata L., Phleumpratense L. en Trifoliumrepens L.
gebruikt.
De kiemproeven geschiedden op de gebruikelijke wijze op fütreerpapier in
Petrischalen, bij eentemp.van 10à 15°Cmetschemerachtiglicht.Deoplossing
van Agroxone die toegevoegd werd, haddevolgendeconcentraties aan actieve
stof: 0,02, 0,04, 0,07, 0,11, 0,16, 0,22 en 0,3 %. Per schaal werden 100 zaden
uitgeteld, hierbij 2 cc vloeistof gebracht, terwijl na 2 dagen nogmaals 1 cc
oplossing werd toegevoegd, waarna het vochtgehalte met leidingwater op peil
werd gehouden. Alsgekiemd werden getelddezaden,waarbij het wortelpuntje
duidelijk zichtbaar was.Van de cijfers, die we met deze proef verkregen, hebben we de voornaamste hieronder in een tabelletje samengevat (tabel 3).
TABEL 3. KlEMPERCENTAGEIN 3 - 14 DAGEN (i*0 VAN LOLIUMPERENNE ( L . P ) , PHLEUMPRATENSEL
TRIFOLIUMREPENSL. (TR) EN VIOLATRICOLOR !.. (VIO.T)
0,04 %oplossing

Contrôle (0 %)
A

L.p

Phl

Tr

Vio.t.

L,p

Phl

Tr

3
4
5
6
- 7
8
9
10
11
12
13
14

55
76
90
95
95
96
96
96
96
96
96
96

29 '
84
96
96
98
99
99
99
99
99
99
99

86
87
87
88
89
89
89
92
92
92
92
92

68
70
73
73
73
73
75
75
75
75
75
75

32
79
85
88
88
89
89
89
89
89
89
89

0
0
.37
86
92
92
94
94
94
94
94
94

26
32
38
42
44
49
58
64
. 71
71
75
75

.(PHL),

0,07 %oplossing
VioX

L.p

Phl

Tr

Vio.t

ia

21
58
70
76
82
82
84
84
86
86
86
86

0
0
0
3
5
9
9
9
9
9
9
9

18
30
35
38
38
41
.47
53
55
55
58
58

1
8
18
26
28
28
30
32
36
36
36
36

24
38
52
52
54
56
56
56
56
56
56

We zien hieruit, dat er veel verschil in kiempercentage en kiemenergie der
verschillende soorten onder invloed van Agroxone bestaat. Phleum pratense L.
blijkt gevoeliger te zijn danLoliumperenne L. Bij de laagste concentraties (0,02,
0,04) blijkt de kiemkracht niet zoveel te verschillen, doch welde kiemenergie.
Bij conc. van 0,07 % en hoger, daalt de kiemkracht bij Phl.prak zeer sterk,
terwijl de Tr. repens het er gunstiger afbrengt, evenals Violatricolor L. Dit is
wel in tegenstelling met de algemene regel bij volwassen planten, dat grassen
niet ofweinig gevoelig zijn voor Agroxone en vele tweezaadlobbigen wel. Bij
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de overige graszaden, die we bij de proef betrokken, was de kiemkracht geringer en bij de meeste ook de kiemenergie, wat dan meestal wil zeggen, dat
de kiemende zaden in slechtere conditie zijn. Bij Poa trivialis L. en Agrostis
stolonifera was de kiemenergie van de controle echter niet ongunstig, terwijl
ze toch gevoeliger bleken te zijn voor de groeistof dan Lolium perenne L. en wel
de eerste minder dan de tweede".
Een aardige waarneming was ook, dat bij toevoeging van Agroxone (ook
bij de laagste %) aan de kiemvloeistof er geen krans van wortelhaartjes werd
gevormd. Deze schijnen dus zeer gevoelig te zijn. Verder werden nog waarnemingen gedaan over de al of niet blijvende vernietiging der kiemkracht bij
zaden, die ± 20 dagen in een oplossing van zeer hoge conc. Agroxone (0,22,
0,3 % actieve stof) hadden gelegen zonder dat er enige kiemingwas opgetreden.
Na uitspoelen met leidingwater van deze zaden bleek er van klavers niets,
maar van Lolium perenne L. nog ± 15 % te kiemen. Dit is dus een aanwijzing,
dat de groeistof weer kan wegdiffunderen.
I n het kader van dit onderzoek werd ook de invloed van Agroxone (0,07 en
0,11 %) op zeer jonge kiemplanten van Lolium perenne L. en Trifolium repens L.
gegroeid op filtreerpapier met leidingwater in Petrischalen, nagegaan.
Bij Loliumperenne L. stierven bij het overbrengen van kweekschaal naar proefschaaltjes de worteltjes af, doch na enige dagen vormden zich bij de controle
bijworteltjes (2-3 stuks), die zich goed ontwikkelden (zie fig. 8). Pas veel later,
na 10 dagen, gebeurde dit ook in de Agroxone-schaaltjes. De spruiten vertoonden wel enige groeiremming, doch stierven niet af door de groeistof. We zouden
dus de conclusie moeten trekken, dat de wortelgroei het meest geremd wordt.

F l G . 8 . KlEMPLANTJES VAN LOLIUM PERENNE NA BEHANDELING MET 0 . 1 1 % AGROXONE (ONDER) EN
CONTROLE (BOVEN)
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Bij Trifolium repens L. stierven deworteltjes door deAgroxone geheel af, de
controle ontwikkelde zich normaal.
Kiemplantjes van Poatrivialis L. waren in 14dagen door deAgroxone gedood, ookhier heteerst de worteltjes.
Ook hieruit blijkt alweer, dat niet alle grassoorten even gevoelig zijn. Een
nader onderzoek zou zeer gewenst en leerzaam zijn.
e. GEBRUIK EN OPBRENGST VAN GRASLAND, M. L. 'T HART EN W. D. HEMSING

In 1943isbegonnen metopbrengstbepaling van eenaantal graslandpercelen
in verschillende delen van ons land. Het doel hiervan is om enig inzicht te
verkrijgen indeproductie van uiteenlopende graslandpercelen en het nagaan
van de factoren, waar deze opbrengst mee samenhangt. In het Maandblad
voordeLandbouwvoorlichtingsdienst (Juli 1947)verscheenoverdatonderzoek
een voorlopige mededeling.
De opbrengstbepaling geschiedt vaneenproefvakje, dat elke5weken wordt
gemaaid. Deze proefvakjes zijn in 1946en 1947 onderverdeeld en de delen
verschillend bemest. In 1947bleek deopbrengst laag te zijn door de aanhoudende droogte. Deopbrengsten waren in enkele gebieden alsvolgtinkgdroge
stofper are.Tervergelijking isookhetgemiddelde vande3voorgaande proefjaren vermeld.
Gemiddelde
1943-'44-'46

Gelderland
Noord-Brabant
Groningen, Friesland, Drente
Groningen, Friesland, Drente

klei. . .
zand . .
zand . .
laagveen.

1947inproc.
van '43-'46

1947

71,8
69,8
84,8
80,9

48,3
47,8
57,3
64,3

67,5
68,5
67,6
79,5

Op zand en kleigrond is deopbrengstdusmeerdan30%achtergeblevenen
opdeveenpercelen ruim20 %.Enigszinsverrassendishetfeit,datdezandgrond
in het noorden relatief evenveel achter isgebleven alsinhetzuiden.Nu geeft
eenvergelijking met 1946waarschijnlijk eenbeterbeeld,omdathetaantalinde
eersteproefjaren onderzochte percelenaanmerkelijkkleineris.Inde
K6.0S/DA8
nevenstaandefigurenzijndegroeiFR.6R. DR.
curven indeloop vanhetseizoen
50
van de beide zandgebieden van
!
1946 en 1947 vermeld.
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We zien hier duidelijk, dat de
opbrengst inBrabant inAugustus
1947 tot nulnaderde.Inhet noorden, waar de kwaliteit van het
grasland aanmerkelijk beter is,
was de daling lang zosterk niet,
maar het verschil met 1946was
toch ook zeer aanzienlijk. In het
noorden van het land*waar men
normaal indenazomer veel kuilgras wint, heeft m e nbij debewei-
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ding niet zo veel last van de droogte gehad. De schade blijkt hier meer door
het tekort aan wintervoer.
Zoals reeds vermeld, zijn op deze proefvakjes ook verschillende bemestingen
toegepast en aangezien in elk gebied goede, slechte en middelmatige percelen
in gelijk aantal zijn gezocht, geven de gemiddelde resultaten enig inzicht in de
behoefte aan verschillende bestanddelen in de afzonderlijke gebieden. De bemestingen bestonden uit 60 kg P 2 0 5 , 120 kg K 2 0 en 70 kg N (in 5 giften). De
opbrengstverhoudingen waren als volgt:
[

Friesland
klei 1946 . .
Gelderland
klei 1946/47 .
Groningen, Friesland, Drente veen 1946/47 .
Zuid-Holland, Utrecht
veen 1946 . .
Groningen, Friesland, Drente zand 1946/47 .
Noord-Brabant
zand 1946/47 .

NPK

NK

NP

O

100
100
100
100
100
100

95,5
96,5
89,8
95
94,2
97,6

98
95,4
94,9
97,2
93,3
90,8

83,6
77,9
78,1
78,7
75,9
73,9

Bij dit resultaat moet wel worden bedacht, dat het het eerste-jaarseffect van
de bemesting betekent. Het iszeer waarschijnlijk, dat het resultaat bij herhaalde
bemestingen groter zou zijn.Toch gevendeze cijfers wel duidelijk aan, dat kalien fosfaatbemesting op vele graslanden nog wel noodzakelijk zijn; vooral de
sterke kalireactie van de zandgraslanden valt op.
Deze proefvelden geven de gelegenheid om na te gaan, welke factoren de
productiviteit beïnvloeden. Een veel omstreden punt is de betekenis van de
klaver in het grasland. Voor kunstweiden is de grote betekenis van klaver wel
aangetoond, voor blijvend grasland is dit echter niet zo zeker. Met medewerking
van de assistent H. G. H . MEYERS hebben wij nagegaan, hoe de opbrengsten
van graslanden met verschillende klaverpercentages waren op de onbemeste
velden in 1946. De percelen zijn hier in drie groepen ingedeeld, ni. met 0 en
1 % klaver, met 2 t/m 4 % en met 5 % en hoger. De verhoudingscijfers met
de variatie-coëfficiënt van de percelen afzonderlijk zijn hieronder vermeld.
Percentage klaver

Friesland
klei
Gelderland
klei
Noord-Brabant
zand
Groningen, Friesland, Drente zand
Groningen, Friesland, Drente veen
Zuid-Holland, Utrecht
veen

Aant.
perc.

38
39
18
19
19
38

Opbrengstverhouding
0-1

2-4

95,7
92,8
99,9
104,4
95,1
98,4

102,1
101,9
97,5
94,9
111,2
105,2

Variatiecoëfficiënt
>4

0-1

2-4

>4

105,5
106,3
103,0
101,0
98,1
100,6

15,4
20,9
30,4
32,7
34,4
23,2

25,1
18,6
36,3
32,2
18,8
21,6

12,4
23,1
26,6
7,8
15,3
7,1

Als eerste feit valt op dat de variatie-coëfficiënten van de percelen apart
aanmerkelijk groter zijn dan de verschillen tussen de groepsgemiddelden.
Het percentage klaver was dus vrijwel waardeloos voor de beoordeling van
de productiviteit van afzonderlijke percelen blijvend grasland in 1946.
Bij de groepsgemiddelden valt echter op, dat er op klei eenduidelijk stijgende
tendenz is. De verschillen tussen de laagste en hoogste groepen zijn bijna betrouwbaar en omdat de tendenz in beide gebieden gelijk is, kunnen we hier
wel enige betekenis aan hechten. Gemiddeld is het voor kleigrond, die geen
stikstofbemesting heeft ontvangen, dus wel van betekenis, dat er behoorlijk
wat klaver in zit, hoewel ook met zeer weinig klaver productief land mogelijk
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is.Op zand- enveengrond isgeenduidelijke tendenzin de opbrengstverschillen
op te merken en deverschillen vallen mede inverband met het kleinere aantal
waarnemingen binnen de foutengrenzen. Wel komt bij de veengronden en de
humeuze zandgronden het opmerkelijke feit voor de dag dat de variatie in
opbrengst bij de klaverarme percelen veel gróter is dan bij de klaverrijke. Dit
isvoordegenen diemet deverbeteringvanverwaarloosd grasland op de hoogte
zijn geen verrassend feit. Onze slechte veengraslanden bevatten zeer weinig
klaver.Bijverbeteringsmaatregelen iseenvan de eerstekenmerken van de verbetering het optreden van witte klaver en daarnaast ook van goede grassen.
Onze beste veengraslanden zijn daarentegen weer arm aan klaver, hier overheersen goede grassen, als Engels raaigras en ruw beemdgras. Hetzelfde geldt
inminderematevoordehumeuze zandgronden.
Al met al mag uit deze cijfers wel worden geconcludeerd, dat de betekenis
van de witte klaver in ons blijvend grasland een andere is dan in kunstweiden.
Bij de proeven betreffende de opbrengst en het gebruik van uiteenlopende
graslanden wordt ook aandacht besteed aan de chemische samenstelling. Het
onderzoeknaar desporen-elementen gafaanleiding tot de onderstaande meder
deling.
O n d e r z o e k n a a r de g e h a l t e n a a n s p o r e n e l e m e n t e n in gras
(M. L. 'T HART en W. B. DEIJS)

Het is reeds sinds 1933 uit het onderzoek van SJOLLEMA bekend, dat in
bepaalde streken van ons land bij het vee ziekteverschijnselen optreden, die
met deficiënties aan sporenelementen verband houden. Het eerst werd dit op
diluviale zandgronden in Overijssel en Drente geconstateerd voor koper, later
volgden de zandgronden in de Wieringermeer en de laagveengronden. In de
loop van de tweede wereldoorlog zijn deze klachten sterk toegenomen, waarschijnlijk in verband met het gebrek aan krachtvoer. Naast koper als geneesmiddel komen nu ook andere elementen naar voren. Het verband tussen deze
verschijnselen en de gehalten aan sporenelementen in het voornaamste voer,
het gras,isnog onvoldoende bekend mede doordat de bepalingsmethoden nog
onvoldoende vaststaan. Wij beschikken momenteel over bepalingsmethoden
voor sporen kojper en mangaan. Reeds werd een aantal monsters onderzocht
op het gehalte aan cobalt; demethodevoor debepaling van dit element wordt
nog aan een critische bestudering onderworpen. De onderzoekingen betreffende de bepaling van sporen fluor maken goede vorderingen. Van de sporenelementen werd in 1947 koper in verreweg de meeste gevallen bepaald; in
totaal werden 274 monsters onderzocht op kopergehalte. De bepaling wordt
verricht met behulp van diaethyldithiocarbaminaat (Chem. Weekblad 43,
106 (1947).
In 1946 en 1947 is nu een aanvang gemaakt om van een aantal graslandpercelen, die karakteristiek voor een bepaalde streek kunnen-worden geacht,
invoorjaarsgras, dat omstreekshalf Meigeoogstis,hetkopergehalte tebepalen.
Het resultaat van dit onderzoek is hieronder vermeld, gerangschikt-volgens de
streek van herkomst. Als gebieden zijn onderscheiden de kleiweidestreek in
Friesland, de zand- en veengraslanden in Oostelijk Friesland, Zuid-WestGroningen en Noord-Drente, rivierklei uit Gelderland, laagveen uit ZuidHolland en Utrecht en zandgrond uit Noord-Brabant.
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Aantal monsters

1. Zeeklei Friesland
2. Laagveen Friesland, Groningen, Overijsel . .
3. Zand
Friesland, Groningen, Drente . . .

11
9
13
23
19
22

Kopergehalte
gem.

8,9
8,5
8,9
11,9
12,2
7,5

in m g
per kg droge stof
min. m a x .

6.6 6,3 5,9 8.7 9.0 5.1 -

12,2
9,7
12,9
16,6
21,3
13,7

Tussen de drie grondsoorten in het Noorden bleek weinig verschil, terwijl ook
de Brabantse zandgronden ongeveer hetzelfde gehalte vertoonden. De gehalten
op rivierklei in Gelderland waren echter duidelijk hoger, evenals die op veengrond in Zuid-Holland en Utrecht. Het laatste klinkt aannemelijk omdat hier
van ouds veel compost is gebruikt, waarmee koper is aangevoerd, evenals met
het vele krachtvoer, dat in deze streken werd aangekocht. Voor het hogere
gehalte op de rivierklei-percelen kan deze verklaring niet gelden, omdat deze
graslanden over het algemeen zeer weinig mest hebben ontvangen en zeker
minder dan in de Friese kleiweidestreek. We moeten hier aan verschil in gehalte
in de grond zelf denken.
Een tweede vraag is nu of er verband bestaat tussen deze gehalten en ziekteverschijnselen bij het vee. Bij 10 grasmonsters uit Drente van bedrijven met
klachten varieerde het gehalte van 6,6 tot 16,6 en er werd een zwakke aanwijzing gevonden dat bij de lagere gehalten meer diarrhée optrad. Bij 20 hooimonsters uit hetzelfde gebied varieerde het gehalte van 5,4 tot 8,8. Hier kon
geen verband met de verschijnselen van het vee worden geconstateerd.
Bij diverse gras- en hooimonsters uit andere streken van bedrijven waar men
deficiënties vermoedde, zijn de gehalten bepaald. De variaties vallen binnen de
bovengenoemde grenzen en het verband met de ziekteverschijnselen is tot
heden bij de meeste gevallen niet duidelijk.
ƒ. CONSERVERING, s. BOSGH

Het inkuilen van gras met toevoeging van verschillende conserveringsmiddelen, o.a. zetmeelrijke producten (bieten en aardappelen) werd bestudeerd.
In de practijk ligt de grote moeilijkheid bij deze wijze van inkuilen in het verkrijgen van een voldoende fijne en regelmatige verdeling van laatstgenoemde
producten door het gras. Een hakselmachine om bieten en aardappelen fijn
te raspen werd aangeschaft teneinde hiermede in 1948 enkele proeven te
nemen.
Voor het onderzoek naar oorzaak en wezen van hooibroei, dat in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulenten te Leeuwarden en Alkmaar werd
voortgezet, werden een aantal monsters hooi bij inschuren vóór, tijdens en na
de broei en bij het vervoederen genomen. Zeer duidelijk is hierbij de invloed
van de broei op de chemisch bepaalde verteerbaarheid van het ruw eiwit. O m
de verschillende factoren, die invloed uitoefenen op het ontstaan en de sterkte
der broei, na te gaan is het echter noodzakelijk een zeer groot aantal monsteranalysen ter beschikking te hebben, mede doordat het vóórkomen van broei
in de verschillende jaren nogal uiteenlopend is.
Ter bestudering van het probleem van het nadrogen van hooi in een installatie voor het kunstmatig drogen van gras, werd te Idaard (Fr.) een proef
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genomen. Omvoldoende inzicht in deze kwestie teverkrijgen, waarbij dekostenvanhetdrogen, eventuele kwaliteitsverbetering vanhethooi envoorkomen
van broei een grote rol spelen, ishet echter nodig meer proeven te nemen.
Voor het onderzoek betreffende Carotine in gedroogd gras kan verwezen
worden naar demededeling oppag.77vanditverslag.
g. B E W E I D I N G S P R O E V E N , S. BOSCH

De door Ir J. DE GEUS in 1946opgezette proef met rantsoenbeweiding op
de proefboerderij Selmien werd in 1947 voortgezet. De opbrengstverhoging
boven normaal omweiden, dieinhet eerstejaar gemiddeld 25 %bedroeg,was
ditjaar tengevolge van devoor de grasgroei ongunstige weersomstandigheden
en hetvaak uitbreken vanhetveeveel lager, nl. 13 %.
Van de interprovinciale serie proefvelden betreffende de invloed van langjarige N-bemesting opgrasland werden door hetC.I.L.O. eendrietal oprivierklei, zand en veen aangelegd. Door de langdurige droogte in de zomer is de
stikstof op de zwaar bemeste velden waarschijnlijk niet geheel tot zijn recht
gekomen en dientengevolge is de opbrengstverhoging niet groot geweest.
Een bedrijfsproef met kunstmatige beregening gafaanleidingtotdevolgende
mededeling.
K u n s t m a t i g b e r e g e n e n van g r a s l a n d in bedrijfsverband
(S. BOSCH MET MEDEWERKING VAN A. ZIJLSTRA)

Bij de elders besproken proefnemingen betreffende kunstmatig beregenen
van grasland x) werd het effect van het besproeien bepaald door het maaien
van proefvakken met uiteenlopende hoeveelheid sproeiwater. Om nu de
opbrengstverhoging in bedrijfsverband na te gaan werd in 1946en 1947 bij
J. A. VAN WIJK te Maarssen een meer uitvoerige proef genomen. De proefopzet werd uitgewerkt door IrJ. DE GEUS.
Het bij de boerderij behorende grasland werd in twee zogelijkmatig mogelijke groepen van 6 percelen verdeeld in wel en niet besproeid. Iedere groep
werd als apart bedrijfje behandeld. De veestapel werd echter niet gesplitst,
daar dit te*veel practische bezwaren met zich meebracht. Het vee beweidde
afwisselend de wel en niettjesproeide percelen. Hierdoor was het vrijwel niet
mogelijk degroeiderdieren gedurendehetweiden opbeidegedeelten afzonderlijk tebepalen.Ookkandemelkopbrengst hierdoor zijn beïnvloed. Waarschijn1
lijk ishierdoor eenkleiner opbrengstverschil gemeten danin werkelijkheid het
geval was, daar kan worden aangenomen dat de groei der dieren op de besproeide percelen metvolop gras groter isgeweest danophet andere gedeelte,
waar vaak niet voldoende wasvoor hetvee.
De oppervlakte, die in 1946werd besproeid, bedroeg 9,70 ha, terwijl 8,95
ha'geen extra water kreeg. In 1947waren deze oppervlakten 9,74 en 8,91 ha
daar het in verband met de droogte-gevoeligheid gewenst leek twee percelen
te verwisselen.
De bemesting van beide groepen werd zoveel mogelijk gelijk gehouden en
bedroeg per ha perjaar gemiddeld 100kg N, 50 kg P 2 0 5 en 50 kg K 2 0 2 ) .
J

) Zie MAKKINK: Kunstmatige beregening,pag. 22.
) In 1946 ontvingen de besproeide percelen gemiddeld 10kg N per ha minder dan de niet besproeide.
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Ook de hoeveelheid stalmest en gier werd gelijkmatig over beide groepen
percelen verdeeld.
Het beregenen geschiedde met een installatie, diemet 2 sproeiers 1000 liter
water per minuut leverde. Uit de tijd gedurende welke op een bepaald perceel
werd gesproeid en rekening houdende met de oppervlakte werd de extra hoeveelheid water in m m bepaald. In de beide jaren was de totale hoeveelheid
per maand alsvolgt: (inmm)

1946
1947

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Totaal

61,6
20,1

34,3
93,9

74,3
47,6

86,7

36,1

i 170,2
1 284,1

De opbrengsten van de verschillende percelen werden bepaald door middel
van het aantal weidedagen, de melkopbrengst, de groei der dieren en de hoeveelheid gewonnen hooi of kuilgras. I n de beide jaren waren de gemiddelde
opbrengsten van beide groepen alsvolgt: (inkg zetmeelwaarde (z.w.) perha)

1946
1947

Niet besproeid

Wel besproeid

Meeropbrengst

3437
3333

4233
4504

23%
35%

De maandelijkse opbrengsten per
ha van het niet en wel besproeide
gedeelte zijn weergegeven in bijgaande figuren.
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In 1946 valt het grootste effect van het sprpeien in het voorjaar waar te
nemen, terwijl in 1947 de gunstigste werking vooral inJuli en later tot uiting
komt. Dithangt zeernauw samen met deweersomstandigheden inbeidejaren.
In 1946 was het voorjaar tamelijk droog, waarop een natte zomer volgde. In
1947vielin het voorjaar voldoende regen met van af halfJuni een langdurige
droogte-periode.
De gemiddelde hoeveelheid sproeiwater, die de percelen ontvingen was in
de twee jaren 170 en 284 mm. De opbrengstverhoging bedroeg resp. 796 en
1171 kg z.w. per ha, dus 4,7 en 4,1 kg z.w. per mm water. In totaal werd in
1946 ruim 16400 ton water versproeid en in 1947 ruim 27900 ton. In deze
jaren is dus 2120 en 2450 kg water voor een meer-opbrengst van 1kg z.w.
nodig geweest.
Dat de benodigde hoeveelheid water in 1947zoveel groter wasligt in hoofdzaak aandehogeretemperatuur, waardoor meerverdampingoptrad en minder
water voor de grasgroei beschikbaar kwam.
Uit de resultaten van deze twee proefjaren volgt wel dat door het besproeien een belangrijk grotere opbrengst van droogte-gevoelig grasland kan
worden verkregen. De rentabiliteit van het sproeien wordt in samenwerking
met het Landbouw Economisch Instituut nader bezien.
h. VOEDERGEWASSEN, J. C. BOSMAN

P l a n t a f s t a n d bij b i e t e n
De toepassing van mechanisatie in het landbouwbedrijf komt ook bij de
bietenteelt steeds meer naar voren en al is in ons land de verbreiding op het
ogenblik nog niet groot, toch dient met een toename rekening gehouden te
worden en moet worden nagegaan welkeinvloed noodzakelijke veranderingen
in de cultuur op opbrengst e.d. kunnen hebben.
Het gebruik van tractoren noodzaakt tot het vergroten van de gebruikelijke
rijenafstand van40cmofminder.Ditbrengtdevraagmetzichmee,in hoeverre
deafstand in derij,welkenormaal ongeveer 35cmbedraagt, gewijzigd dient te
worden.
Nadat in 1946 op verzoek van de Directeur van de Akker- en Weidebouw
door de Rijkslandbouwconsulenten en anderen een serie proeven was genomen 1), werd in 1947 dit vraagstuk in interprovinciaal verband onderzocht.
BijdedoordeRijkslandbouwconsulenten enhetC.I.L.O.hiertoe aangelegde
proeven, ongeveer 30 in aantal, waarbij zowel suikerbieten als voederbieten
werden beproefd, werd de normale plantafstand 40 X 35 cm vergeleken met
deplantafstanden 55 x 20,55 x 25en55 x 30cm.
Het resultaat van deze proeven is niet bevredigend geweest. De abnormale
droogte was oorzaak dat enige proeven mislukten, terwijl het merendeel der
'overige een hoog percentage misplaatsen vertoonde, (percentages van 20, 30
en hoger kwamen veelvuldig voor), zodat aan de resultaten weinig waarde
gehecht kan worden. Als algemene conclusie kan worden vermeld, dat de
afstand 55 x 30 cm vermoedelijk een opbrengstdepressie geeft; de overige
plantafstanden gaven betrekkelijk weinig verschillen in bietenopbrengst te
zien.De20cmafstand inderijstuitechteroppractischebezwaren, meer arbeid
bij schoonhouden e.d., terwijl hier ook het percentage misplaatsen het grootst
•• , •
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*)ZiesamenvattingvanderesultateninhetMaandbladvoordeLandb.voorlichtingsdienst,Mei1947.

35

was. Voorlopig lijkt dan ook bij een rijenafstand van 55 cm een afstand in de
rij van 25 cm de meest gewenste van de drie.
Daar 55 cm voor de zaaimachine een onpractische afstand is zal bij proeven
in 1948 de afstand tot 50 cm worden teruggebracht. Ook hierbij is gebruik van
een tractor mogelijk.
Z a a i t i j d e n p r o e v e n m e t b i e t e n m e t het oog op s c h i e t e r v o r m i n g
Uit proeven is gebleken dat met het vroeg zaaien onder normale omstandigheden een hogere bietenopbrengst verkregen wordt dan bij late zaai. Vroeg
zaaien geeft echter een grotere kans op het optreden van schieters. De schietervorming wordt immers mede door een lage temperatuur bevorderd.
De invloed van vroeg zaaien op het percentage schieters bij bieten is onderwerp geweest van een serie interprovinciale proeven, genomen in 1944, '46 en
'47. Een aantal rassen werd bij 3 zaaitijden (in enkele gevallen 5) beproefd,
waarbij als zaaidata einde Maart, half April en begin Mei waren voorgesteld.
In '44 konden deze data vrijwel algemeen aangehouden worden, in '46 viel
de eerste datum in vele gevallen begin April terwijl in '47 door het late voorj a a r in de regel eerst half April of later met het zaaien kon worden begonnen.
In de volgende tabel is voor elk ras het percentage schieters bij de verschillende zaaitijden als gemiddelde van de proeven in eenjaar weergegeven.
Friso
a

Groeningia

b

C

a

b

1,0

0,3

4,1

0,5

Ovana

a j b

a

b

0,6 19,0, 6,2

1,4

3,6

0,3

0

0,7 0,5 1,4 0,7 0,1 13,0 5,6 2,3 6,1 2,6
zaaitijden a: eind Maart-begin April; b : half April; c: begin Me.'

1,3

1,3

0,3

0,1

1944
(18 pr.) 5,6
1946
(24 pr.) 2,8

Friso
a

1947
(20 pr.)

b

0

Groeningia
C

a

b

b

Eng. Rode
Reuzen

Strynö
C

C

a

Corona

14,5 3,1

C

i

Ovana
c

a j b

Corona
C

0,1 2,4 0,3 0,2
1,4 0,2 0,1 0,2 0
zaaitijden a: half April; b: eind April; c: begin-half Mei

C

b

C

a

1,2

0,3

0,2

0,2

6,7

1,6 0,7

c

0

a

b

C

0,8

0,2

0,1

Het percentage schieters loopt voor de verschillende jaren sterk uiteen. Het
voorjaar in '44 was in het algemeen vrij koud, in '46 daarentegen warmer
evenals in '47. In laatstgenoemd j a a r komen weinig schieters voor. De eerste
zaai is hier later dan die bij de andere proefjaren en daarmede dus niet zonder
meer te vergelijken. De zaaitijden wijken bij de verschillende proeven sterk
van elkaar af, zodat de gemiddelde percentages slechts een algemeen beeld
geven.
De rassen geven grote verschillen te zien, die in het enej a a r sterker zijn dan
in het andere.
In ons rassensortiment komen, zoals uit de cijfers blijkt (het betreft hier
slechts een gering aantal rassen), zeker goede rassen voor die wat schietervorming betreft,,zonder bezwaar vroeg gezaaid kunnen worden. Uit de resultaten van de proeven kwam tevens naar voren, dat bij gelijke zaaitijd het per36

; c

Eng. Rode
Reuzen

b

0

! b

29,6 14,4 6,6

Strynö

a

a

centageschietersin het Noordenvan onsland aanmerkelijk hoger isdan in het
Zuiden. De klimaatsverschillen komen hierbij duidelijk tot uiting.
Bij een aantal proeven werd tevens de opbrengst bepaald. Daar de gegevens
voor '44 en '46 vrij onvolledig zijn wordt hier volstaan met een overzicht van
de resultaten voor '47.
In het algemeen daaldedebietenopbrengst bijlater zaaien. In enigegevallen
heeft de tweede zaai meer opgeleverd dan de eerste; dederde zaai gaf, op een
enkele uitzondering na, aanmerkelijk lagere opbrengsten. Het abnormale weer
dit jaar heeft uiteraard een grote invloed op de ontwikkeling en opbrengst
van de bieten gehad; bij vele proeven was de betrouwbaarheid van de resultaten niet groot. Het isnog niet mogelijk de gemiddelde opbrengstdepressie bij
'later zaaien aan te geven.
De loofopbrengst wasin het algemeen laag; de tweede enderde zaai hebben
gemiddeld evenveel ofmeer opgeleverd dan de eerste zaai, doch de verschillen
voor de proeven afzonderlijk zijn groot.
Stoppelgewassen
In enige oriënterende proeven werd de mogelijkheid van het zaaien van
stoppelknollen onder dekvrucht (vnl. rogge) nagegaan. De resultaten waren
niet onbevredigend. Wel mislukten sommige proeven door droogte, wat ook
bij het in Augustus gezaaide gewas het geval was, maar bij andere werden
opbrengsten verkregendieniet onderdeden voordestoppelzaai ofer aanmerkelijk boven kwamen. In een enkel geval mislukten de in Augustus gezaaide
knollen bijna geheel door droogte, terwijl de voorjaarszaai zich kon handhaven.
Als zaaitijd bleek de eerste helft van April de beste tijd. Zaaien in Maart,
wat in '46 in een proef was opgenomen, gaf aanleiding tot het optreden van
schieters.
Er kon in het algemeen bij devoorjaarszaai vroeger geoogst worden dan bij
zaaien in Augustus. Een bezwaar isdat men na de oogstvan de dekvrucht niet
direct met de onkruidbestrijding kan beginnen zodat vuil land minder geschikt
lijkt. Het onderzoek zal worden voortgezet.
Vergelijking v a n g e ï m p o r t e e r d en N e d e r l a n d s k n o l z a a d
Het tekort aan inlands knolzaad leidde er toe, dat in 1946 en '47 veel Amerikaans en Deens importzaad voor de uitzaai werd gebruikt. De ervaringen
waren hiermede in '46 niet gunstig. In 1947 waren de resultaten wel beter,
maar toch niet bevredigend.
In een aantal interprovinciale proeven werden in '47 eenAmerikaans en een
Deens importras vergeleken met een drietal Nederlandse rassen, nl. halflange
wjtte blauwkop „Jobe", halflange gelégroenkop„Orion" enrondewitte roodkop„Herfst". In onderstaande tabelisvoor8proeven degemiddelde opbrengst
per ras aan knollen + loof vermeld met de verhoudingscijfers, waarbij het
gemiddelde van de 5 rassen op 100 is gesteld. De droge-stofgehalten zijn nog
niet bekend.
Jobe

Orion

kg/a

verh.c.

471

120

<-•

Herfst

Amerik. import

Deense import

kg/a

verhjC.

kg/a

verh.c.

kg/a

veritc.

kg/a -

verh.c.

371

95

367

92

419

106

344/

87
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De lagere opbrengsten bij de Deense import en de „Herfst" werden voor een
groot deel veroorzaakt door een lage knolopbrengst.
Uit de resultaten blijkt, dat de beproefde importrassen het tegen een goed
Nederlands ras moeten afleggen, hoewel de Amerikaanse import bij deze
proeven geen slecht figuur slaat. Een bezwaar van de buitenlandse rassen
bleek voorts het aankleven van veel grond aan de knollen door een sterke beworteling, wat overigens ook het geval was bij de ronde witte roodkop „Herfst".
II. AFDELING AKKERBOUW
a. GRANEN, W. H. VAN DOBBEN

O p verzoek van het I V R O werd een kleine zaaitijdenproef aangelegd met
een serie tarwerassen, die naar koudebehoefte moesten worden geclassificeerd.
Het vroegste zaaisel kwam door de lange winter pas 27 Maart in de grond,
voor ieder ras was echter een veertien dagen gejarowiseerd object toegevoegd.
Het bleek hierbij mogelijk, ook voor de echte wintertarwes nog een grove classificatie naar koudebehoefte te verkrijgen.
Bij een proef met late overbemesting op winterrogge bleek in een geval, dat
een bemesting tijdens de bloei naar 40 kg N/ha het eiwitgehalte van de korrel
tot 12,2 % verhoogde (controle 10,2 % ) .Dat de stikstof in dit geval niet geheel
door het gewas werd opgenomen, bleek duidelijk uit de stand van het nagewas
knollen.
V a n de interprovinciale cultuurproeven met granen overleefden slechts de
proeven met rogge de winter. Over de proeven met verschillende rijenafstand
en stikstofbemesting is een mededeling in voorbereiding. De resultaten van de
onkruidbestrijdingsproeven met D.N.C., kalkstikstof en groeistof, wel en niet
geschoffeld, werden uitgewerkt. Een samenvattend verslag zal begin 1948 aan
de Rijkslandbouwconsulenten ter beschikking gesteld worden.
Gedurende de maand Juli zijn in de Wageningse Eng dagelijks monsters
aren verzameld van 26 goede percelen rogge en 20 haver. Het doel was de gang
van korrelgewicht en vochtgehalte gedurende de afrijping te volgen. De maaidorsmachine heeft de belangstelling voor de afrijpingsphysiologie weer gestimuleerd. Het onderzoek isvoortgezet tot het gewas van het veld werd gereden.
Het bleek dat althans in een hete en droge zomer als deze bij het oogsten de
toeneming van het drooggewicht van de korrel reeds geëindigd is.
V a n de betreffende percelen is een opbrengstschatting gemaakt door schoven
te tellen en het gemiddeld schoofgewicht vast te stellen. Tenslotte werden gegevens verzameld over de behandeling van de percelen en over het bodemprofiel. Het profiel bleek in de Eng zeer homogeen. Steeds ziet men een geleidelijke overgang van de bouwvoor via humeus zand naar grof geel zand.
De cultuurlaag ligt meestal ver buiten bereik van het grondwater. Er bleek
een positieve samenhang te bestaan tussen enerzijds de opbrengst en de lengte
van het gewas, anderzijds de dikte van de humeuze laag. Of deze dikte 50 of 70
cm bedraagt verschilt gemiddeld 20 % in de opbrengst en 10 % in de lengte
van het stro.
De i n v l o e d v a n p l a n t g e t a l en s t i k s t o f b e m e s t i n g op de korrelkwaliteit van zomergerst
In 1945 werd door de Rijkslandbouwconsulent te Barendrecht, in samenwerking met het NaCoBrouw, een proefveld aangelegd met 12 zomergerst38
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rassen van het 2-rijige type, in duplo bij 4 stikstofgiften. Deze rassen waren:
Kenia, Svalöf 40-13 en 40-15, Freija, Balder (2 stammen), Haïsa, Abed
Rigel, Hylkema 619, Stella, Kenia x Montagne, CB 364b 3918. Ir BARTELS
verzamelde monsters aren op dit proefveld, per veldje 2 rijtjes van 1 m
lang, terwijl het aantal planten van deze rijtjes werd geteld. Dit materiaal
werd aan het C.I.L.O. ter bewerking afgestaan. Hier werden de halmen
geteld, gescheiden naar lange ,en korte (.met minder dan 16 borrels).
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BEMESTINGEN

Ook werden korrelgewichten bepaald; Met verwaarlozing vàn de rasver»
schillen is het geheel behandeld als een proef met 24 herhalingen per
object. De gemiddelde opbrengsten, halmgetallen en korrelgewichten zijn in
devolgendetabel weergegeven.
f ABEL 4

N bemesting in kgzuivere N/ha
Zaadopbrengst in kg/ha . . .
1000-korrel-gewicht
Halmgetal per m . . . . . . .

100
4750
38,5
150

Voorbrouwgerstisdekorrelkwaliteit vangroot gewicht,hetisdusinteressant
om op te merken, dat bij zeer hoge opbrengst het 1000-korrelgewicht daalt.
Zwarebemestingdoet het halmgetal stijgen, terwijl tegelijk hiermee het korrelgewicht daalt. Fig.42 laat zien (speciaal in,het object 100 N) dat ook bij één
fiemesüngsobject het korrelgewicht daalt, wanneer het halmgetal stijgt. De
spreiding der halmgetallen binnen één bemestingsobject komt o.a. voort uit
een ongelijk plantgetal. Ook het plantgetal heeft rd. invloed op het halmgetal,
zoals uit fig. 13bhjkt, bij de objecten met matige bemesting. Tot 80 planten
|/er m stijgt ook het halmgetal, een optimum is niet te zien in het beschikbare
traject. Het aantal „korte aren" dat in de figuur apart is weergegeven, stijgt
bij hoger plantgetal ook aanmerkelijk en dekorte aren hebbengemiddeldeen 12 %
lagerkorrelgewicht dandearenmet 16 of meerkorrels.

Vooral bij dezwareN-bemestingstijgt het aantal „korte aren" aanmerkelijk
alshet plantgetal wordt opgevoerd. De samenhang tussen plantgetal en aantal
.

3

9

HALMEN PER M.

HALMEN PER M.

220

zuo
20 N
40 N

x
160

X
X
X

X
X

*
X

X

120

X
X
X

*x

X *

«

*

X
X *

X

X *

*

X

o

o

o ° *

o

o
X

n
30

X

0

X
XX

o8
o
oo O

<P

° 88
0

S *x

o
o

o

q?0
10

x*

o

*

X

X

o

x

c
XX

X

.

x

O XX

X»

*

40

X
*

X

X

'

X

X

X
X

X

X

X

80

X

X

X
X
*X*
X

o°o° °

oo

o°

0

0

o°°°° o
o_
o
o
o
Oo%° oo

•
50

— 1

.

0

o

8

.1-

70
PLANTEN PER M.
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lange aren toont hier een enorme spreiding. Overigens geeft een aantal planten
boven 50 per m slechts nadeel,want in het beschikbare traject tussen 30 en 70
planten per strekkende meter was er geen samenhang tussen plantgetal en
opbrengst, alleen maar tussen plantgetal en 1000-korrelgewicht, waarbij dit
daalde, wanneer het aantal planten boven ongeveer 50 per m kwam.
De conclusie uit deze gegevens is dus, dat het onder de op dit proefveld heersende omstandigheden wenselijk was om van zaaizaad met een korrelgewicht
van 40 gram niet meer dan 100 kg per ha te gebruiken. Verder, dat wanneer
men prijs stelde op een product met een gem. korrelgewicht boven de 40, de
stikstofbemesting niet moest worden opgevoerd boven 60 kg zuivere N.
In hoeverre dit resultaat gegeneraliseerd kan worden, is de vraag. Het is
overigens in de brouwgerststreken wel bekend, dat voor een goede kwaliteit
niet te dik zaaien en een matige stikstofbemesting wenselijk zijn. De bovenstaande analyse geeft hierin iets dieper inzicht.
De i n v l o e d v a n het k l i m a a t op de g e v o e l i g h e i d v a n t a r w e voor
schot
FEEKES, BUTLER en RITSEMA VAN IKEMA (Verslagen der T T C 13, 1939),
hebben de veronderstelling gewaagd, dat hitteperioden tijdens de afrijping
van graan de zgn. kiemrijping zou versnellen en dus de gevoeligheid voor schot
zou verhogen.
Hiermee zou dan de mogelijkheid gegeven zijn, om een voorspelling te
40

doen over deze gevoeligheid. Voorts veronderstellen FÈEKES C.S. dat bij late
zaai (vernalisatie-tekort) alle resistentie verloren gaat. /
Om deze veronderstellingen te toetsen zijn in 1944 en 1946 enkele oriënterende proefjes genomen, waarbij grote aarden potten met ieder 10 tarweplanten in drie groepen werden verdeeld; nl. een welke tijdens.de bloei een
week lang overdag 8 uur in een kas bij hoge temperatuur werd geplaatst, een
roep waarbij dit tijdens de melkrijpheid geschiedde en een controle.*) In
944 werd gewerkt met Het ras Van Hoek, zomertarwe, bij 3 zaaitijden:
20Maart, 6en20Aprileneentemperatuur van 35°C. In 1946werdde wintertarweJuliana vergeleken met een zomertarwe (Blanka), bij elkéén zaaitijd en
een temperatuur van 40° G. Ieder object omvattè'twee potten, waarvan in
1944 één geregeld kletsnat werd gehouden. Bij rijping werd een aantal aren
afgesneden enin een koelkast gelegd omverdere kiemrijping tevoorkomen, tot
alle objecten rijp waren en tegelijk beproefd konden worden.

?

Het resultaat was in^allegevallen, dat hetobjectdat tijdens de bloeieenhittegolf had
ontvangen, veelresistenter bleektegenschotdan de andere objecten, die onderlingweinig
verschilden.Het het laatst gezaaid^ object Van Hoek (1944) vertoonde geen geringere
resistentiedan de vroeger gezaaideobjecten.

Tijdens de evacuatie zyn dewaarderingscijfers voor schot van déproef 1944
verloren gegaan. Het enige, dat er van rest, is een gesluierde foto van de objecten van de tweede zaai, aan de hand waarvan de in tabel 5 weergegeven
cijfers werden gegeven (10 = geen schot).
Wel bleef behouden een oogstanalyse van 5 uniforme aren per object, welke
natuurlijk, vooralt.a.v.hetkorrelgewicht, alleenmaar geschiktisomzeer grove
verschillen aan te tonen.
>
TABEL 5.
Hitteby melkrijpheid

Hitte by bloei
droog

Ie zaai:
1000-korrel-gewicht . . .

2ezaai:
1000-korrel-gewicht . . .
Aantal korrels
Gevuldheid
Schot
3e zooi:
1000-korrel-gewicht . . .

nat

-droog

Contrôle

nat

42,4 .
145
95
4

51,7
135
80
6

39,4
189
70
5

42,5
170
90
5

44,6
180
85
6

41,6
148
70

42,7
145
75

41,6
183
90
6
3

41,8
169
91
5
2

46,0
230 .
75
7
4

48,8
200
75
6
4

41,7
153
100
4

34,1
143
100
3

37,5
132
90
5

43,1
131
90
6

i •
41,7
115
100
4

'

•

!

. 46,2
134
90
5

. 49,5
158
70
7

Deze cijfers geven devolgende aanwijzingen:
De korrelgewichtenzijn nogal onregelmatig. Het aantal korrels per aar werd
door hitte tijdens de bloei duidelijk verminderd, de gevuldheid van de korrel
*) Voor dit onderzoek genoten wij in 1944 gastvrijheid in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool.
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NO 2 . IDEM TIJDENS DE MELKRIJPHEID
NO 3. CONTROLE

leek bij de controle iets beter. Alle objecten waren sterk glazig. Dat hitteschade
de korrel glazig maakt, had FEEKES al eerder aangetoond (Verslagen der T T C ,
17, 1941). Ook de controles hebben tijdens hun afrijping in de zomer van 1944
nogal wat natuurlijke hitte ondergaan.
Uiterlijk verschilden de korrels van het schot-resistente object „hitte bij
bloei" dus niet veel van de andere, alleen het aantal was verminderd.
Van het in 1946 behaalde resultaat geeft fig. 14 een beeld. De schotcijfers,
die de objecten kregen, zijn weergegeven in tabel 6, die ook weer enkele zeer
globaal op te vatten oogstanalytische cijfers geeft.
TABEL 6

Hitte bloei

Contrôle

Hitte melkrijp

Blanka:
1000-korrel-gewicht . . .
Aantal korrels
Gevuldheid
Schot

35,5
61
8
9

34,5
66
9
8

29,4
131
3.
5

28,7
113
4
5

38,6
118
8
2

33,4
106
8
2

Juliana:
1000-korrel-gewicht . . .
Aantal korrels
Gevuldheid
Schot

34,6
157 •
3
8

36,6
185
4
8

35,4
212
4
5

33,1
176
4
5

43,1
138
8
5

35,8
134
6
3

Deze cijfers geven de volgende aanwijzingen:
De 1000-k.-g. zijn ook hier te onregelmatig om erveel waarde aan te hechten.
Het aantal korrels per aar is bij Blanka duidelijk verminderd door hitte tijdens
bloei, bij Juliana niet. Dit kan hieraan liggen, dat Juliana op vroeger datum,
maar in een physiologisch iets later stadium aan hitteschade werd blootgesteld,
wellicht meer bij waterrijpheid dan bij bloei.
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De gevuldheid was bij de behandelde objecten aanmerkelijk minder goed
dan bij de controle, een aanduiding, dat er een echte hittesehade ontstond.
Eenuitzonderinghieropvormdehetobject„hittebijbloei"vanBlanka,waar,de
gevuldheid, stellig dank zijhetgeringe aantal korrels, goedbleef.Dezekorrels
waren welextreem glazig. Watdegevoeligheid voorschot betreft viel wederom
Opde resistentie vande objecten „hitte bij bloei", zowel bij de goed gevulde
korrels Blanka alsdeslecht gevuldeJuliana. BijBlanka leken ookde objecten
„hittemelkrijpheid" resistenter dande controles.
De genoemde veronderstelling, dathitteperioden tijdens deafrijping vanhet graan de
kiemrijping bevorderen, vindt dus indeze resultatengeensteun.
,
Een verklaring van de merkwaardig geringe kiemrijping vandein de hitte
bloeiende objecten is niet direct te geven. Het enige aanknopingspunt in de
literatuur iseenserieartikelenvanA.POPOFF (b.v.AngewandteBotanik25, 1943),
waarin deze aantoont, datdegevoeligheid voor schot afneemt bijhoger eiwitgehalte.
Toen mijn aandacht hierop werd gevestigd, waren ernogslechts korrelsvan
twee objecten beschikbaar voor een eiwit-bepaling, nl. van 1946: Blanka
(hittebijbloei) enJuliana (controle).
De eiwitgehalten van deze rassen lopen normaliter niet ver uiteen, liggen
doorgaans tussen 10en 12 %,bijsterk glazige korrels wathoger.
Eiwitgehalte (duplo)
Blanka (hitte bijbloei)
Juliana controle . . .

16,3
14,2'

16,4
14,1

Naar menzietleverden dezeglazigekorrelseenhoogeiwitgehalte,hetschotresistente object „hitte bij bloer' zelfs abnormaal hoog.
Dit komt geheel overeen metde opvatting van POPOFF, er is duswel aanleiding, om aandacht te Besteden aan zijn hypothese. De overige in deze
proeven waargenomen symptomen vanhittesehade—afnemend aantal korrels
bij hitte tijdens bloei, geringere gevuldheid, speciaal bij hitte tijdens melkrijpheid — zijn vrijwel in overeenstemming met de ervaringen van FEEKES
(Versl.TTC, 17,1941)enVAN DE SANDE BAKHUIJZEN (Landbouwk. Tijdschr.
49, 1937).
•
Deproevenzullenwordenvoortgezet, zodraeenbetereoutillage beschikbaar
is. Een kas met regelbare temperatuur en luchtvochtigheid is hiervoor nl.
nodig.
- R a s s e n o n d e r z o e k op g e v o e l i g h e i d voor schot
In dejaren 1944,1946en 1947werden vangraanproefvelden uitde buurt
van Wageningen perrasenkele gelijkmatige aren uitgezocht omte beproeven
op degevoeligheid voor schot. In 1944 werden deze aren in bosjes van8à 10
aren opgehangen en kunstmatig beregend met een sproei-installatie. Ditgeschiedde metleidingwater op.twee plaatsen, nl.ineenkelder bijeen temperatuur van ± 15°C, waar slechts enkele uren perdagwerd beregend enineen
kamer meteenconstante temperatuur van35°Owaar deberegening continu
voortging. Het bleek dat de temperatuur van de aren zelf in beide gevallen
ongeveer gelijk wasdoordat deze werd beheerst door de temperatuur vanhet
leidingwater (±. 15° G). Omdeinvloed vandetemperatuur tevariëren, moet
men dusmetgeconditioneerd water sproeien.
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In 1946 en 1947 werden de aren tussen vochtig filtreerpapier gelegd in de
kelder van het C L L . O . , resp. bij temperaturen van i 12 en ± 18° C. Als de
ergst spruitende korrels coleoptilen van ± 3 cm hadden gevormd, werden
cijfers gegeven, waarbij aren, waarvan alle korrels dusdanig waren gesproten,
een 0 ontvingen en totaal ongesproten aren een 10. Hiertussen liggende cijfers
werden gegeven naar het aantal gesproten korrels en de lengte der spruiten.
De vergeleken rassen moeten natuurlijk in hetzelfde stadium van rijping verkeren. Bij gelijktijdig inzetten zijn de vroegste rassen verder afgerijpt en kunnen
daardoor cijfers krijgen, die relatief te laag zijn. O m dit te ontgaan, werd in
1946 van ieder ras in een bepaald rijpingsstadium een monster in de ijskast
gelegd, hetgeen verdere kiemrijping schijnt tegen te gaan. Na rijping van het
laatste ras is alles gelijktijdig in de proef opgenomen. De resultaten weken echter
niet systematisch af van die der bij kamertemperatuur bewaarde monsters.
TABEL 7. WAARDERINGSCIJFERS VOOR RESISTENTIE TEGEN SCHOT (GEEN SCHOT =
KUNSTMATIG BEVOCHTIGDE BOSJES AREN
1946

1944
Kelder
Harnjesweg
TARWE,

Kelder
physiologie

Inzet n a
rijping

10) BEPAALD AAN
1947

Gelijktijdige
inzet
(ijskastmat.)

Proefveid
IVRO

Proefveld
IvP

Cijfers
Rassenlijst
(ter
vergelijking)

wit:

Juliana
Staring
Alba
Lovink
Mendel
Prins Hendrik . . .
Imperiaal IIa . .
Trifolium
Isis
Demeter

6+
2i
41
2+
3+
2*
1+
2-

H

2*
2+
1
22+
2+
1+
2-

TARWE, rood:

Carstens V . . . .
Carstens VI . . .
Heines IV . . . .
Rufus
Elisabeth
. . . .
Skandia II . . . .
Criewener 192
Titan
Claudius
Astra
Jubilé
Abed Burg . . . .
Siegerländer. . . .
Eroïca
Hybride de Lobeau

6+
2

41

7-

1
6J
8+
884
4i

7
6

n
7+

H
8
8
95

63+
1+
64+
41
^2

3
71
'2

21+
9+

9J
9
109+
9+

10
4
9
10
8
4

De resultaten zijn weergegeven in tabel 7en 8met de cijfers uit de Rassenlijst
voor resistentie tegen schot. Deze laatste berusten grotendeels op practijkervaringen. De schaal kan niet geheel vergeleken worden met de in ons onderzoek gebruikte.
Het is duidelijk, dat men met de gevolgde methode de in de practijk opgemerkte verschillen, b.v. het frappante verschil in gevoeligheid tussen rode en
witte tarwe, wel kan reproduceren. Als men een nieuw ras enkele j a r e n in het
onderzoek opneemt is het zeker mogelijk, een bruikbaar oordeel te vormen.
Overigens zijn er grote ongelijkmatigheden op te merken, b.v. de hoge cijfers
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9
9
8*

TABEL 8. WAARDERINGSCIJFERS VOOR RESISTENTIE TEGEN SCHOT (GEEN SCHOT =
"KUNSTMATIG BEVOCHTIGDE BOSJES AREN
•'
.- ' ' .
1946
inzet na
rijping

10), BEPAALD AAN

1947

gelijktijd.inzet
(ijskastmat.)

proefveld
IVRO

proefveld
IvP

Rassenlijst
(ter
vergelijking)

ZOMERGÉRST

Kenia . . . . .
Mansholts 2-rijige
Saxonia . .
Haïsa
Freya . . . . .
Stella . . . . . .

9+

0
8*
8
5
8
6

8
9
7

7*
6
3

6

ft

•7 +
4
10

IJmer
Goudgerst . . .
Bigo
Balder
. . . .
Selecta . . . .
Nova . . .
Agio
Lenta

3
7
7

>'
4
6
4*
9
3
6
2

8
8i
7

7*
10

HAVER

"Adelaar . . . .
Zonne I I . . .
Binder . . . . . .
Wodan . . . .
Expres
Flämingsgold . .
Marne . . . . . .
Pax
Libertas . . . .
Abed Minor . .
Noblesse . . . .

5
6

5è
6
6,

TABEL 9. SCHOTPROEVBN 1946
Waarderingscijfersvoor afzonderlijke aren

ßem.cijfers

TARWE

Juliana . . . .
Staring . . . .
Alba
Lovink . . . .
Mendel . . . .
Trifolium Ree. .
Carstens V . .
Titan . ' . . . .
Claudius....
Criewener . . .
Heine's I V . . .
Elisabeth. . . .
Blanka
Koga

5
1
3
6
8
8
10
9
9
10
10
10
4
7

6
6
0
6
1
10
9
10
10
10
10
9
4
7

7
4
2
7
4
10
10
9
9
10
10
9
7
4

7
3
1
7
3
5
9
10
10
10
J0
9
3
4

5
2
0
4
4
4
8
9
9
9
9
10
3
10

5
1
Ö
3
5
8
10
9
8
10
9
10
5
7

5
3
2
4
4
5
9
8
10
9
9
10
4
6

7
5
2
6
5
10
8
10
9
10
10
9
4
3

63+
1+
64+
76
9+
9+
9+
109"
9*
4»
6

8
10
10
10
10
10

4
7,
10
10
5
10

6
10
10
7
7
3

6
10
10
8
10
2

7
10
8
7
8
7

6
6
5
10
1
7

5
2
10.
10
610

6
6
10
10
10
7

6
75
9

ZOMERGERST

Kenia
Mansholt 2-rijig
Bigo . . . . . .
Stella . ' . . . .
Saxonia . . . .
Balder

10

9+
7+
7
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van het gevoelige ras Trifolium in 1947. Deze zijn ten dele te wijten aan
het feit, dat te weinig aren in het onderzoek waren betrokken. De individuele
verschillen tussen de aren zijn aanmerkelijk, zoals men kan zien uit tabel 9.
Vooral bij de zomergerst is de variatie enorm. Men kan de verklaring hiervan in vele richtingen zoeken, in erfelijke verschillen tussen de individuen van
een ras, ongelijk rijpingsstadium van de aren, lichte toevallige kneuzingen van
de korrels (deze bevorderen de kieming sterk) enz. Bij rogge (kruisbestuiver)
zijn de individuele verschillen tussen de aren ook zeer groot.
Het blijkt uit deze cijfers wel, dat om een gemiddeld cijfer te krijgen, 8 à 10
aren te weinig zijn.
Nog enkele opmerkingen naar aanleiding van weergegeven cijfers :Onder de
witte tarwes blinktJuliana in onze proeven steeds uit. I n de Rassenlijst hebben
Juliana en Alba een 6, in de proeven blijft Alba steeds achter. Men kan zich
natuurlijk afvragen, in hoeverre de proeven overeenkomen met de situatie op het
veld, waar het gewas tussen de buien droogt en waar dus de bouw van de aar
ook invloed kan hebben. Men krijgt overigens weldeindruk, dat de eigenschappen van de korrel in ieder geval veel belangrijker zijn dan de bouw van de aar.
In Carstens V I hebben we het merkwaardige geval van een rode tarwe die
gevoelig is voor schot. Hieraan zal nog aandacht worden besteed, om de oorzaken van de correlatie tussen de rode kleur en de resistentie tegen schot, die
volgens NILSSON E H L E ligt in de dikkere zaadhuid, in studie te nemen.
b. PEULVRUCHTEN EN NIEUWE GEWASSEN,
W . R. BECKER, GEDETACHEERD BIJ DE PEULVRUCHTEN STUDIE COMBINATIE

Peulvruchten (oogsttijdenonderzoek)
Vroeg oogsten, met zo nodig kunstmatig drogen, zou een belangrijke kwaliteitsverbetering teweeg kunnen brengen. De rijping verliep in 1947 zo snel
door de hitte, dat het moeilijk was bruikbare resultaten te verkrijgen. De korrel
wordt wel kleiner door vervroegde oogst, maar ook gaver, terwijl het ook
mogelijk is een betere kleur te behouden.
Bij de erwten kan men nog denken aan de mogelijkheid als het ware een
kunstmatig gedroogde kwaliteit doperwten te produceren.
Soja (rassenonderzoek)
Uit een vrij grote rassenimport, in hoofdzaak uit de V.S., aangevuld met een
enkele Canadese rassen, bleek wel, dat het eigen sortiment voor onze omstandigheden niet gemakkelijk te verbeteren zal zijn. Het is in 1947 voor de selectie
in zoverre een gunstig j a a r geweest, dat voor het eerst de neiging tot openspringen der peulen beoordeeld kon worden. In normale jaren is dit nooit van
betekenis. Bij het hete weer, eind Augustus en begin September, bleek dat er
wel degelijk verschillen in deze eigenschap bestaan.
Mais (standruimte-onderzoek)
Er werden twee standruimteproefvelden aangelegd, een bij Lunteren en een
in Hoofddorp. Rijenafstanden van 60, 75, 90 en 100 cm werden vergeleken bij
plantgetallen van 8, 10 en 12 planten per m 2 . Als resultaat van deze eerste
poging een geschikte rijenafstand voor mechanisch oogsten te vinden, kan vermeld worden, dat wellicht veilig tot 75cm rijenafstand kan worden overgegaan;
10 planten per m 2 zal ook bij grotere rijenafstand wel het beste blijken.
46

S t a n d r u i m t e p r o e v e n m e t e r w t e n in 1947
•
In de practijk-heerst weinig eenstemmigheid over de beste standruimte voor
erwten. Dat geldt zowelvoor de rijenafstand alsvoor de hoeveelheid zaaizaad.
Voorts is het wel zeker, dat de rassen in dit opzicht verschillende eisenstellen.
In het verleden zijn verscheiden proeven betreffende dit onderwerp genomen,
echter over het algemeen of met variatie van de rijenafstand, ôf met variatie
van de hoeveelheid zaaizaad.
Het probleem bleek hiermede niet op te lossen. Daarom werd in 1947 op
initiatief van de consulent voor peulvruchten, Ir LAMMERS, een onderzoek
begonnen, waarbij in iedere proef zowel de rijenafstand als de hoeveelheid
zaaizaad werd gevarieerd. Dit onderzoek werd medeuitgevoerd door de Rijkslandbouwconsulenten te Zwolle, Rotterdam, Kruiningen en Schoondijke.
Bij 4 rijenafstanden werden 6 hoeveelheden zaad gekozen, waardoor de
resultaten voor grafische bewerking bruikbaar waren. De proeven lagen in
enkelvoud, maar met tenminste 2 rassen.
De best bruikbare verslagen kwamen van de volgendeproeven binnen.
TABEL 10
Proefveld

Cl 532
Cl 533
PO 326
NZH 306
Z 1001
ZV1 71

~
Proefveldhouder

J. Jurrius, Hemmen
W. van Engejenhove^ Ede
Proefboerderij, Heino
P. Zonneveld, Honselersdijk
Proefbedrijf „Zeeland"
P. van Cruyningen,Zuidzande

Grondsoort

rivierklei
esgrond
esgrond
klei
lichte klei"
zware klei

Rassen

'Unica, Stijfitro, Hala, Vinco
Unica, Stijfstro, Hala, Vinco
Unica, Conservo
Unica, Mansh. G.E.K.
Rondo, Zelka
Unica, Mansholt G.E.K.

Het weerhad een zeer ongunstige invloed-opdezeproeven. Door de droogte
enhitte leden de gewassen erg, vooral bij het bloeien en rijpen. Menkrijgt ook
de indruk, dat vruchtbaarheidsverschillen hierdoor sterk vergroot werden. Op
GI 533 trad schade door verstuiving op. In weerwil van het goede herstel van
het gewas, moest daardoor de Unica toch als waardeloos voor de proef beschouwd worden.
In fig. 15zijn de resultaten van de 2 kleinste rijenafstanden geplaatst tegenover die van de 2 grootste. Deze rangschikking blijkt een overzichtelijk beeld
te geven. In gevallen, waarbij met vergelijkbare rassen ongeveer gelijkeresultatenwerdenbereikt, zijngemiddeldecijfers uitgezet (b.v.ZV171enNZH 306)
De conclusies gelden natuurlijk slechts voor 1947 en moeten speciaal door
het abnormale weer met de grootste reserve beschouwd worden. In grote trekken komen ze op het volgende neer:
1. Bij kleine rijenafstand is de opbrengst groter, vooral bij 25 cm.
2. Bij kleine rijenafstanden kan men meer zaaizaad productief maken dan
bijgrote rijenafstand.
3. Een hoeveelheid van 100 kg/ha zaad is te klein. 200-300 kg/ha is het
beste. Bij meer dan 300 kg/ha zaad kan men niet op opbrengststijging
rekenen.
Slechts in één geval wint de grote rijenafstand: bij Unica in Cl 532.
Bij de beschouwing van de grafieken van de proefvelden op zand en rivierklei krijgt men hier en daar de indruk, dat de opbrengststijging zich voortzet
bij groter hoeveelheden zaaizaad dan 200 à 300 kg/ha, b.v. in GI 532 en 533
Hala + Vinco. We moeten hierbij echter niet uit het oog verliezen, dat juist
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hier de droogte de meeste schade had veroorzaakt, hetgeen blijkt uit het lage
opbrengstniveau. Men zou zich misschien moeten voorstellen, dat de planten te
klein gebleven zijn om elkaar in de dichte stand te verdringen en benadelen.
In gewichtseenheden zijn deze opbrengstverschillen bij het overschrijden van
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300 kg/ha zaad ook niet groot meer, nergens groter dan de verschillen in de
uitgezaaide hoeveelheden zaad.
Ongetwijfeld zal voortzetting van dit onderzoek nodig zijn, om met meer
zekerheid een scherper begrensd oordeel te kunnen uitspreken.
M a i s r a s s e n p r o e f v e l d C l 447, 1946
Dit proefveld, bij M. VAN VELDHUIZEN te Lunteren op een goede esgrond
aangelegd, slaagde goed, maar was vooral belangwekkend, omdat daar voor
het eerst in Nederland een proef met Amerikaanse hybriden in vergelijking
met Europese rassen werd genomen.
Er werden 18 rassen en hybriden in vijfvoud in een blokkenproef volgens
FISHER vergeleken. De voornaamste resultaten zijn in tabel 15 samengevat.
TABEL 11
Naam van het ras

Vroege gele ronde C.B. . . .
Wishybrid 240 (Wisconsin) . .
Zandkolf
. . .
Nadakhybrid 201 (N. Dakota)
Nadakhybrid 301 (N. Dakota).
Wishybrid 255 (Wisconsin) . .
Matura
Parel van Cornell . . . . . .
Minnesota 801 (hybride) . .
Noordlander
. . .
Unicum
Nadakhybrid 203
Minnesota 13. . . •.• . . . .
Minnesota 800 (hybride) . .
Jalcoves variety.
. . . . . .
Pfarrkirchner
^. .
Gele pofmais . . . . . . . .
Witte pofmais

Opbrengst
kg/are

% van het
gemiddelde
= 40,8kg/a

Rangorde

Rypingsklasse

rendement

Soort korrel

45,9
45,9
45,8
44,2
43,4
42,6
42,2
42,1
41,6
41,5
41,4
40,4
38,5
37,3
37,1
37,0
33,6
33,3

113
113
112
108
107
105
104
103
102
102
102
99
94
92
91
91
82
82

1-4
1-4
1-4
1-4
3-11
4-11"
4-12
4-12
5-12
5-12
5-12
7-13
12-16
13-16
13-16
13-16
17-18
17-18

I
II
I
III
III
III
I
II
III
III
I
III
III
IV
IV
I
I
III

42,0
48,0
45,6
47,5
42,5
47,7
46,5
42,9
37,5
43,1
40,7
47,1
45,2
39,5
46,0
40,0
45,1
41,5

.rond
deuk
rond
deuk
deuk
deuk
rond
deuk
deuk
deuk
rond
deuk
deuk
deuk
rond
rond
rond
rijst

/o

De proef was op 10 Mei gezaaid, dus wat laat, tengevolge van vertraagde
aankomst van een gedeelte van het zaad. De opkomst en ontwikkeling waren
goed, ook de bloei verliep normaal. Over de gehele proef waren in geringe
mate verschijnselen van magnesiumgebrek in het blad zichtbaar, waarbij typische verschillen optraden. Pfarrkirchner leed hieraan het meest, op het
oog beoordeeld. Dan volgden de met Pfarrkirchner verwante rassen Unicum,
Vroegegeleronde C.B.en Zandkolf, dan Matura. Depaardetandtypen, vooral
de hybriden, leden erogenschijnlijk het mins{aan.
De vermaarde stevigheid van de hybriden kwamduidelijkuit.Ditgeldttrouwens ook, hoewel in mindere mate, voor de andere paardetandrassen.
Het practisch betrouwbare verschil ten opzichte van het algemeen gemiddelde was 5,4 %. Met behulp hiervan zijn de rangordecijfers vastgesteld.
De rijpingsklassen hebben de volgende betekenis:

"

I
II
III
IV

in de laatsteweek van September rijp
„ „ eerste „ „ October
„
„ „ tweede „ „
„
„
„ „ derde „ „
„
,,
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Deze indeling is wel tamelijk grof, maar geeft een practisch gemiddelde voor
normale of daarvan niet te veel afwijkende gevallen. Dat wil zeggen niet te
laat gezaaid, een niet abnormaal warm ofkoud seizoen en dergelijke. Klasse I
is vroeg, klasse II nogjuist op tijd, klasse I I I net te laat, klasse IV veel te laat.
Klasse I I en de vroegste typen van klasse I I I zullen in het Zuidoosten van
Nederland over het algemeen nog goede resultaten geven, vooral Wishybrid
240 en Parel van Cornell. Het rendement, het percentage droog graan (15 %
vocht) van de oogst aan kolven, geeft een indruk omtrent twee, hierin niet te
scheiden grootheden: het vochtgehalte en het spilgehalte. Over het algemeen
zal er een tendens zijn naar een hoger vochtgehalte, naarmate de rijping later
plaats heeft. Het is dus vrij zeker, dat het spilgehalte gering was van Wishybrid
240 en 255 en Nadakhybrid 201, een gunstige eigenschap voor het drogen in
droogschuren. De kleur van al deze rassen was geel, behalve van de Witte
pofmais, die de kleur van rijstkorrels heeft. Is in de laatste kolom vermeld
,,rond", dan geldt dit een ronde of flintmais (Am.), staat er „deuk", dan is de
korreltop gedeukt, dus van het denttype (Am.), hier genoemd paardetand.
De pofmaiskorrels, voor het speciale doel van het poffen (in de V.S. zeer
populair), verbouwd, wijken af. De Gele pofmais heeft zeer kleine, overwegend ronde, geheel glazige, oranjegele korrels, de Witte pofmais eveneens
kleine, langwerpig toegespitste, ook glazige, rijstkleurige korrels.
Zeer hoopgevend is de goede indruk, die de hybriden Wishybrid 240 en
Nadakhybrid 201 gemaakt hebben, vooral de eerste. Deze hybriden zijn immers door hun aard gebonden aan bepaalde uitwendige omstandigheden.
Indien de gunstige indruk van Wishybrid 240 bestendigd wordt, zal dit
type, ook in verband met de verdere eigenschappen zeker voorkeur verdienen.
O n d e r z o e k n a a r de mogelijkheid, m o r p h i n e uit N e d e r l a n d s
b l a u w m a a n b o l k a f te w i n n e n
Reeds voor de oorlog werd door één onzer morphinefabrieken, de Ver.
Pharmaceutische Fabrieken te Apeldoorn, een onderzoek naar deze vraag
ingesteld, eenvoudig omdat men zich niet kon voorstellen, dat het economisch
was, het stro en kaf van blauwmaanzaad te verbranden, zoals toen meestal
gebeurde. Hoewel men in staat bleek bij één dergrote Zeeuwse polderbedrijven,
de N.V. de Bathpolders, het bolkaf zeer goedkoop in te kopen, was een rendabele productie van morphine uit deze grondstof niet mogelijk. Dit was een
gevolg van de lage prijs van de geïmporteerde ruwe opium en van het geringe
gehalte van het bolkaf.
Gemiddeld kan men bij het fabrieksprocedé slechts op 0,2 % morphine
rekenen, dus voor de verkrijging van 2 kg morphine moet men een ton bolkaf
verzamelen, eventueel drogen, malen en extraheren, waarna het extract ingedampt en het residu gezuiverd moet worden. Toen echter tijdens de oorlog de
verbinding met de opiumexporterende landen verbroken werd, stelde de genoemde fabriek haar ervaringen ter beschikking. Van regeringswege werd het
verzamelen van het bolkaf gesubsidieerd, zodat er een behoorlijke prijs voor
werd betaald en men verwerkte enige honderden tonnen.
Behalve de beide industrieën, de Ver. Pharmaceutische Fabrieken te Apeldoorn en de Amsterdamse Cocaïnefabriek, interesseerde zich hiervoor ook
bijzonder Prof. Dr J . F. R E I T H te Utrecht. Deze belangstelling bleef ook na de
oorlog bestaan, temeer omdat de opiumprijs ontzaglijk gestegen was, en omdat
men verwacht, dat deze prijs nooit weer op het lage peil van voor de oorlog
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terug zal vallen, tengevolge van het stijgen van de levensstandaard in de producerende landen in het nabije enverre Oosten.
Ook in andere landeD, o.a. Denemarken en Frankrijk stelt men pogingen in
het werk omhet blauwmaankaf alsmorphinegrondstof te gebruiken.
Toen nu in 1946 een samenwerking van het C.I.L.O. met Prof. REITH tot
stand kwam, bleek al spoedig een voor beide zijden profijtelijk contact met
Prof. BAGGESGAARD RASMUSSEN in Denemarken mogelijk. Deze bezorgde b.v.
een aantal monsters zaad en vergeleek met Prof. REITH de analysemethodiek.
Ook uit Zweden werden monsters ontvangen, die echter alle oorspronkelijk
uit andere landen, o.a. Lithauen en Tsjechoslowakije stamden. Deze laatste
monsterskwamen telaat enkonden pasin 1947gezaaid worden.
Zoals reeds eerder vermeld, is het nodig, dat de grondstof goedkoop is voor
de fabriek, omdat de bewerkingen en de daarvoor benodigde installaties en
hulpstoffen talrijk en kostbaar zijn. Twee wegen leiden tot dit doel.
1. Een goedkope methode om het kaf te verzamelen.
2. Het verhogen van het gehalte aan morphine.
Wat het eerste punt betreft, leek het aanvankelijk, dat men dit in de Bathpolders reedsvoordeoorloghad opgelost. Demoeilijkheid zitin het afscheiden
van hetkaf.Het strobevatnl.zoweinigmorphine, dat mennietmeer dan5cm
stengel per bol wenst. Bij het dorsen slaagde men er in bij de zgn. doppenzeef
een behoorlijk bruikbaar product af te tappen. In de laatstejaren bleek echter
weldat hetslagen hiervan zeer afhankelijk isvandevochtigheid van hetgewas.
Is dit te droog, dat slaat alles te veel stuk, waardoor stro- en boldelen niet te
scheiden zijn. Is het tevochtig, dan isde bol en deverbinding daarvan met de
stengel te taai, dus stro en bol kunnen ook dan niet gescheiden worden.
Ook een kleine wijziging aan de dorsmachines, een keerbord, waarover de
lichte stro- en bladdelen worden heengeblazen, terwijl de zwaardere stukjes
bol er door worden tegengehouden, had niet het gewenste succes.
Het wachten is dus op een werktuigkundige, die hiervoor een eenvoudige
goedkope oplossing vindt.
Punt 2,hetverhogenvan het gehalte,iswellicht mogelijk door andere rassen
te beproeven ofdoor veredeling.
Deimport van andere rassen ligtmisschien het meestvoor de hand en is dan
ook begonnen. Hier schuilt echter direct een moeilijkheid, doojrdat het bolkaf,
waarvan een ha slechts ± 400kgopbrengt en dat in 1947met f 120,—per ton
betaald werd, altijd bijzaakisvoordeboer.Dezezaldusnooitbereid zijnverlies
aan opbrengst of andere landbouwkundige eigenschappen te aanvaarden ter
wille van bolkafmet beter gehalte, dat hem slechtsweinigwinstkan bezorgen.
HetwasDr NIJDAM,dieattendeerde ophetfeit, datdeveredelingvan blauwmaanzaad tot nu toe slechts gericht wasopdeopbrengstendekwaliteitvan het
zaad en op enkeleandereeigenschappen,b.v.deresistentietegenlegeren.In diverse andere eigenschappen, b.v. de bloemkleur was echter veel variatieenzo
zouditookhetgevalkunnenzijnmethetgehalteaanmorphinebinneneen„ras".
In 1946 is daarom van elk van de rassen Nobel, Mansholt's en Noordster
(Mansholt X Peragis) eenvijftigtal bollen apart geanalyseerd, nadat het in het
laboratorium van Prof. REITH gelukt was, een voldoend nauwkeurige microbepaling van het morphinegehalte uit te werken..
Het zaad van deze bollen was onder dezelfde nummers apart bewaard.
Devariatie in het morphinegehalte bleek inderdaad groot te zijn:bij Mansholt van 0,26 % tot 0,77 %, bij Nobel van 0,23 % tot 0,60 % en bij Noordster
van 0,25 tot 0,68 %.
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Bijgaande frequentiecurven illustreren dit (fig. 16).
Het zaad van de bollen rechts van de verticale lijn, d.w.z. met meer dan
0,5 % morphine, is in 1947 gebruikt om uit te zaaien. Het is dus de bedoeling
op deze wijze, met behoud van goede landbouwkundige eigenschappen een
morphinerijker ras te kweken.
Het .is echter de vraag of met een eenvoudige selectie dit doel bereikt zal
kunnen worden. De morphinegehalten van de nakomelingschappen van deze
selecties, in 1947, zijn wel op peil gebleven, maar 1947 was bijzonder gunstig
voor een hoog morphinegehalte.

Mansholt . .
Noordster . .
Nobel . . . .

M % 1946
50 bollen

Aantal
bollen
> 0,5% M

M%
bollen
> 0,5 % M

M %
nakomelingen
1947

0,45
0,39
0,36

15
5
4

0,58
0,55
0,58

0,58
0,70
0,55

Aantal
nakomel.
schappen

15
4
4

M % interprovinciale pr.
1946

1947

0,40
0.42
0,39

0,56
0,65
0,52

Uit de twee laatste kolommen van deze tabel blijkt, dat het morphinegehalte
over het algemeen in 1947 een stijging vertoonde, die ongeveer overeenkomt
met het verschil tussen ongeselecteerd en geselecteerd materiaal van de 50
bollen in 1946. De gehalten van de selecties in 1947zijn slechts weinig gunstiger
dan die van de interprovinciale proeven 1947.
Noordster blijkt wel steeds een goed gehalte te hebben. Duidelijk werd de
verhogende invloed van hitte en droogte op het morphinegehalte geconstateerd
door de plaats der proefvelden in aanmerking te nemen:
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^

NH 723 gem. 0,48 % morphine
WB 1476 „ 0,56 %
Z 993 „ 0,60%
ZV1 66 „ 0,61 %

I

In Noord-Holland waren de hitte endroogte zeker niet zofel alsin het zuidwesten (vooral Zeeland).Ook bijdeafzonderlijke rassen^warendezeverschillen
duidelijk.
In 1947 werden verder een vijftigtal rassen en herkomsten op kleineobservatieveldjes verbouwd in deBetuwe.De morphinegehalten van de bollen daarvan varieerden van 0,23 % tot 0,73 %. Vooral enige rassen van continentale
herkomst eneen aantal Deense selectiesbleken uit te blinken.Het is natuurlijk
een vraag, die door verder onderzoek beantwoord moet worden, in hoeverre
het abnormale zomerweer de gehalten vergroot heeft. Zeker is, dat de zaadopbrengsten daardoor op deze grond abnormaal laag waren.
Tenslotte werden devierNederlandse,vier Duitse en acht Franse rassen wat
nauwkeuriger onderzocht. Ook dit gewaswerd tengevolge vanhitteen droogte
noodrijp, maar erwerd toch een voldoend gunstige indruk verkregen, om deze
proefin samenwerking met het I.V.R.O. in 1948voort te zetten.
c. AARDAPPELEN, A. J. REESTMAN

Het onderzoek betreffende de bewaring en behandeling van pootgoed
(waarbij in 1946 proeven werden gedaan met stoffen, die invloed uitoefenen
op de snelheid van spruiten) werd geheel overgedragen aan Dr DE JONG.
De volle aandacht werd in 1947 gericht op de teelt van consumptie-aardappelen. De variatie in opbrengst en kwaliteit bij aardappelen en de factoren,
welke deze beïnvloeden, stonden hierbij in het middelpunt.
Contact werd gezocht met een aantal handelaren, waardoor meer inzicht
werd verkregen in de over ons land variërende wijze waarop consumptieaardappelen worden gewaardeerd en hoe de selectie van de verlangde aardappelen tot stand komt. De bonafide landkoopman blijkt in de reeks telercommissionnair-landkoopman-grossier-groentehandelaar-consument een voorname schakel te zijn, welke uit het ruime aanbod de aardappelen van goede
kwaliteit uitkiest.
Proeven met g r o e i s t o f b e h a n d e l i n g e n v a n p o o t g o e d
(Proeven genomen insamenwerking met Ir H. M. VANSTUTVENBERG)
In 1946 was het grootste deel der instituutsproeven gericht op het zoeken
naar bewaarmogelijkheden van pootgoed, waarbij het ontijdig uitlopen gedurende een te warme winter of voorjaar met rhizopon (methylester van
a-naphtylazijnzuur) werd tegengegaan.
De resultaten hiervan zijn inmiddels berekend, zodat hiervan een kort overzichtkanworden gegeven.Het nadeel aan derhizoponbehandeling verbonden,
is, dat de kieming van de knollen na planten aanzienlijk wordt vertraagd,
waardoor een onregelmatig gewas en een lagere opbrengst wordt verkregen.
Doordat een groot deel der ogen op de knollen niet uitloopt, bezitten de
planten slechts één ofenkele stengels, terwijl, althans bij Eersteling, eensterke
„onderzeeër'Vorming en rotting vaii het pootgoed in de grond optrad.
Door behandeling enige tijd vóór het poten met de damp van de kieming53

stimulerende stof aethyleenchloorhydrine bij verschillende concentraties werd
getracht, de ongunstige kiemvertragende werking van de groeistof op te heffen.
Hierna werd enige dagen op een warme zolder voorgekiemd. In één proef
werd een combinatie gemaakt met een bewaring van het pootgoed gedurende
de winter bij verschillende temperaturen (nl. 1°, 5° en 9° C).
In geen dezer proeven en evenmin in enige proeven van ongeveer gelijke
opzet, gedurende de oorlog in Amerika genomen, werden positieve resultaten
behaald.
De opbrengstderving tengevolge van de groeistofbehandeling kon slechts
voor een gering deel door aethyleenchloorhydrine worden verbeterd.
De indruk werd verkregen, dat dit echter wel het geval was bij bladrolzieke
planten ;zelfs brachten deze bij sommige behandelingen meer op, dan de bladrolzieke planten in de onbehandelde objecten.
Ook de nadelige invloed van de bewaring bij te lage temperaturen (1° C)
kondoor debehandeling met de hiergekozenconcentraties van aethyleenchloorhydrine niet worden opgeheven. De opbrengsten van de Rode Star-objecten,
die bij 5° en 9° G bewaard waren, ontliepen elkaar niet veel. Er was zelfs een
klein voordeel voor de bij 5° C bewaarde pootaardappelen. Dit onderzoek is
in 1947 voortgezet door Dr W. H . DE J O N G .
Oriënterende proef met behandeling van aardappelen direct
n a de oogst m e t h e t doel de r u s t te b r e k e n
De behandeling met damp van aethyleenchloorhydrine omderustvande pas
gerooide aardappelen te breken met het doel zo spoedig mogelijk na de oogst
planten te kweken, welke een beoordeling op bladrol of andere virusziekten
toelaten, vindt in Amerika reeds practische toepassing.
Een oriënterende proef in 1947, waarbij oplopende hoeveelheden van genoemde groeistof werden verstoven op poters van het moeilijk tot kieming te
brengen ras Bintje, toonde aan, dat reeds met zeer eenvoudige middelen (de
aardappelen bevonden zich in grondmonsterzakjes, welke na de toevoeging van
het aethyleenchloorhydrinewerden dichtgeplakt en2dagen onder eenkeulse pot
werden bewaard) een vrij goede kieming kon worden verkregen. Het onderzoek, dat ook belangrijk is met het oog op verschepingen van pootgoed naar
landen, welke in Augustus-October een tweede gewas uitplanten, zal in samenwerking met de Amsterdamse chininefabriek worden voortgezet.
V a r i a t i e in o p b r e n g s t en k w a l i t e i t op z a n d g r o n d
(Proeven in samenwerking met Mej. VEENBAAS en de Rijkslandbouwconsulent te Arnhem)
De zandaardappel zal in de toekomst als consumptieaardappel een grotere
betekenis krijgen dan dit vóór de oorlog het geval is geweest. I n samenwerking
met de Rijkslandbouwconsulent van N.W. Gelderland werd daarom in een
klein gebied in de omgeving van Beekbergen een 30-tal proeven met de in die
streek het meest gebruikte consumptierassen aangelegd op zeer uiteenlopende
grondtypen (esgrond, bosontginningen, lage heideontginningen en IJsselzavelgronden).
De beoordelingen van de bodemprofielen werden verricht door Ir W. PIJLS.
Het bleek nu dat in dit gebied (dat bij de handel in Apeldoorn bekend is
door de eigenschap goede zandaardappelen te kunnen voortbrengen) een
zeer grote variatie zowel in opbrengst als in kwaliteit optrad.
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De.opbrengstenliepenuiteenvan 18.000tot 39.000kgperha.Het productieniveau en het zetmeelgehalte bleken onafhankelijk van de grondwaterstand,
welkeopdeverschillendevelden inJuli varieerdevan 1,10 tot 2,60 m beneden
het maaiveld, zowel bij lage als hoge grondwaterstand werden extreme opbrengsten verkregen. De schilkleur wisselde eveneens zeer sterk.
Aardappelenvan duinzandtype,evenalszeerzwarte,gelijkend opdeslechtste
veenaardappelen, kwamen voor. Nagegaan zal worden, in hoeverre hiervoor
door de grondanalyses en in het bodemprofiel een verklaring kan worden
gevonden. Vermoedelijk zal hierbij eveneens de structuur van de grond een
zeer voorname factor blijken te zijn. Meestal, nl. bij 7van de 10 proefvelden,
ging een slecht uiterlijk gepaard aan een slechte inwendige kwaliteit, maar er
was ook één proefveld bij, waarop aardappelen van een zeer zwarte kleur
werden verkregen en waarvan het gekookteproduct nog alsmatig tot vrij goed
kon worden beoordeeld.
Bij de beoordeling op uiterlijk werd medewerking verleend door een grossier
in aardappelen uit Apeldoorn. De moeilijkheden, ondervonden door een
handelaar in zandaardappelen, om goede partijen te kopen, treden in deze
proef zeer duidelijk naar voren.
V a r i a t i e in o p b r e n g s t en k w a l i t e i t op kleigrond
Proeven genomen in samenwerking met Ir DEN ENGELSE en Mej. VEENBAAS.
In deHaarlemmermeer treden enormevariaties opin kwaliteit en opbrengst
van aardappelen. Men zoekt naar de oorzaken, welke deze variatie bepalen.
Er wordt door de grossiers uit de grote steden minder gaarne gekocht dan in
Zeeland en W.-Brabant, mede als gevolg van deze wisselvalligheid.
Uit'de genomen monsters van opeenvolgende jaren blijkt, dat de kwaliteit
voor een groot deel door de eigenschappen van de grond wordt bepaald.
De randen van de Meer met de sterk humeuze gronden leveren meestal
.mindergoede aardappelen, maar ookopéén akkerkunnen opbrengst enkwaliteit sterk uiteenlopen.
In 1946werd een ± 3ha groot perceel pleksgewijze bemonsterd. Deplekken
werden gekozeninverband met debodemkaart, het uiterlijk van degrond, het
opstaande gewas en de onkruidgroei. Het bleeknu, dat met 3à 4monstersvan
± 10 kg per bemonsterde plek reeds vrij kleine verschillen met wiskundige
zekerheid zijn aan te tonen. Op de akker varieerde deopbrengst pleksgewijze
van ± 20 ton tot 45 ton per ha, het onderwatergewicht van 350-470 g, het
eiwitgehalte van 8-15 % (in de droge stof) terwijl ook de kookkwaliteit vrij
belangrijke verschillen liet zien.
H e t vroeg afsterven v a n N o o r d e l i n g
Een gewaardeerd consumptieras van onze zandgronden, de Noordeling
(7 % van het aardappelareaal van het gehele land), levert op vele plaatsen
ten gevolge van onbekende oorzaken een zeer lage opbrengst, als gevolg van
te vroeg afsterven. Meestal gaan hieraan eigenaardige verkleuringen van het
blad vooraf.
Ook Record en Eigenheimer en enkele andere rassen vertonen in sommige
gevallen deze verschijnselen, hoewel in minder sterke mate dan Noordeling.
De verschijnselen doen denken aan magnesiumgebrek, maar ook droogte en
de stikstofgift zouden belangrijke factoren kunnen zijn.
Er werd naar gestreefd al deze factoren in een interprovinciale proef-te ver55

enigen, waarbij een vergelijking der droogtegevoeligheid door verschuiving
van de vegetatieperiode met verschil in poottijd en verschil in bewaaromstandigheden (poterbewaarplaats, grasdrogerij en koelhuis 2° C) zou kunnen
worden bereikt. Door de Rijkslandbouwconsulenten te Hengelo, Zutphen,
Utrecht, Breda en Roermond werden 6 proeven aangelegd op zandgronden
waarop met uitzondering van het proefveld te Almelo het verschijnsel in
voorgaande jaren is voorgekomen. Het gelijkbewaarde en gekiemde pootgoed
werd op al deze velden ongeveer gelijktijdig geplant.
Behalve in de proef te Almelo, traden op alle velden de typische vlekken in de
bladeren op, bij de vroeg gepote aardappelen vroeger dan bij de laat gepote en
nog later bij die in de koelcel waren bewaard. In de proeven te Horst, Vorden
en Berkel Enschot was duidelijk te constateren, dat het verschijnsel op de met
magnesium bemeste veldjes veel minder optrad dan op die welke geen Mg
hadden ontvangen.
Onder invloed van de aanhoudende droogte verdwenen de verschillen. O p
een proefveld was het echter mogelijk na een regenbui nogmaals de verschillen waar te nemen. Indien op het oog geen verschil werd geconstateerd
kon dit toch, blijkens waarnemingen, verricht op twee proefvelden, door telling
van.het aantal afgestorven bladeren aan de stengel worden vastgesteld.
De indruk werd verkregen, dat bij een hoge stikstofgift de verschillen in het
loof tussen de met magnesium en niet met magnesium bemeste veldjes groter
waren dan bij een laag stikstofniveau.
De knolopbrengsten gaven in alle proeven, behalve in Almelo, voor de eerste
poottijd een positieve magnesiumwerking te zien. Zoals wel uit onderstaande
tabel blijkt, kwamen opbrengstverschillen van meer dan 25 % voor.
Het verschil in reactie op de magnesiumgift van de eerste en tweede poottijd
zal ongetwijfeld een gevolg zijn van een verschil in mogelijkheden van opneming tengevolge van de droogte.
T A B E L 12. KNOLOPBRENGSTEN INK G PER A R E
Eerste poottijd (half April)

Almelo (O.O) . . .
Doorn (U.) . . . .
Rhenen (U.) . . .
Berkel Ensch. (W.B.)
Vorden (O. Ge) . .
Meterik Horst (L.) .

Tweede poottijd (half Mei)

onbemest

Mg

N

MgN

onbemest

Mg

N

MgN

169
107
134
153
204
182

166
154
146
164
226
246

257
115
164
219
256
208

251
159
193
216
273
257

179
152
179
127
198
188

182
132
132
155
214
194

227
154
154
186
226
190

214
136
142
214
241
192

Ook de velden onderling vertonen grote verschillen in reactie.
Opvallend is, dat op enkele velden de late poottijd meer heeft opgeleverd
dan de vroege, dit vooral bij de lage stikstofniveaux.
Vergelijkingtussende bewaarmethoden
Het pootgoed, bewaard in de grasdrogerij, leverde meestal bij de eerste
plantdatum een iets lagere opbrengst dan dat uit de poterbewaarplaats. Bij de
tweede plantdatum Was echter de grasdrogerij op de meeste velden in het
voordeel. Klaarblijkelijk is de temperatuur in de laatste maand van bewaring
in de poterbewaarplaats te hoog geweest. De gekoelde poters geven in het
algemeen een aanzienlijk lagere oogst vooral bij de tweede plantdatum, mede
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als gevolg van een groot aantal open plaatsen, veroorzaakt door een fusariumaantasting van het pootgoed, welke gedurende debewaring indekoelcel was
opgetreden, doordat deze tevochtig wasenook rottende appels bevatte.
TABEL 13. KNOLOPBRENGSTEN INKG PERARE
Eerstepoottüd (halfApril)

Almelo (O.Ov.)
Doorn (U.)
Rhenen (U.)
Berkel Ensch. (W.Br.)
Vorden
Meterik Horst (L.)

Tweedepoottijd (half Mei)

poterbew.
plaats

grasdrogerij

koelcel
2° G

poterbew.
plaats

grasdrogerij

koelcel
2°C

215
136
151
189
246
219

206
132
142
189
234
211

187
134
99
162
201,
199

194
138
154
144
219
189

207
149
149
174
219
192

162
140
134
89
172
128

|

Aan dehand vande cijfers dergrond- engewasanalyse, zalnogworden
getracht omnategaan ofhet verschillende gedrag op deproefvelden kan
worden verklaard. Uithetkookonderzoek, verricht door Mej. VEENBAAS,
met monsters van twee proefvelden kwam naar voren, dat de hoge stikstofgift
een sterkere verkleuring nahetkoken heeft veroorzaakt.
Proefveld over deinvloed v a n s p r o e i m i d d e l e n opd e oogst
(Proeven genomen insamenwerking met dePlantenziektenkundige Dienst)
Na devinding van nieuwe insecticides (als DDT en666) ismen delaatste
jaren inAmerika overgegaan toteen vergelijking van deze middelen met de
reeds bestaande. Hierbij werd gevonden, datdePhytophthorabestrijding met
koperhoudende middelen inde jaren datgeen aardappelziekte optreedt,een
niet onaanzienlijke daling van de opbrengst totgevolg kan hebben, welke
sterker is,naarmate dekalkhoeveelheid indeoplossing toeneemt. Eencombinatie met calcium-arsenaat, welke voor dekeverbestrijding noodzakelijkis,
zou dan een zeer ongunstige werking kunnen hebben.
In de practijk zijn ook reeds stemmen opgegaan, welke de lage opbrengsten
van Bevelander in Noordholland indelaatste jaren vooral hebben toegeschreven aandebesproeiingen tegen Phytophthora.
Tn 1947werd insamenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst, welke
de nieuwe bestrijdingsmiddelen enhun combinaties aan depractijk wenstete
toetsen (Ir ORMEL enIr FLIK) eenproef genomen methet practisch Phytophthora-resistente rasGloria.
Als voorlopig resultaat kan worden medegedeeld, hoewel dit nog nietmet
wiskundige zekerheid kan worden aangetoond, datinhetPhytophthora-vrije
jaar 1947 de bovenbeschreven resultaten werden bevestigd. De knolopbrengst
daalde door sproeiing metBordeauxse pap,vooral bijcombinatie metCaarsenaat. Ook het zetmeelgehalte onderging een ongunstige invloed,
terwijl dekookkwaliteit (vooral debloemigheid) werd verlaagd. Desomtijds
door handelaren geuite klacht, datdekwaliteit tengevolge van de gebruikte
kunstmiddelen (kunstmest, enz.) indelaatste decenniën ongunstigis beïnvloed,
zou hiermede weer een bevestiging hebben verkregen.
,
Het beproeven van de nieuwe middelen voor de bestrijding van dekever,de
Phytophthora endeluizen ophuninvloed opdeplant büjkt duswelzeer
urgent tezijn.
: . À. .
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d. VEZELGEWASSEN, J. C. FRIEDERICH, GEDETACHEERD BIJ HET NEDERLANDS VLASINSTITUUT

De resultaten der vlasveldproeven zijn nog niet in uitgewerkte vorm beschikbaar. Wel is gebleken dat de stro-opbrengst van de rassen Hollandia,
Percello en Formosa in het Noorden des lands zeker niet onderdoet voor die
van Concurrent.
In het afgelopen j a a r werd nog de oude, beproefde warmwaterrootmethode
gevolgd. Wel is het gewenst gebleken een nader onderzoek in te stellen over de
betrouwbaarheid der root- en Zwingelresultaten en in hoeverre deze beïnvloed
kunnen worden door de vakman, die dit werk verricht. Aangekondigde nieuwe
rootmethodes zullen op hun bruikbaarheid worden nagegaan.
I n samenwerking met het Vezelinstituut T.N.O. te Delft worden ten behoeve
van de Werkgroep Vlasdrogen enige bewaarproeven verricht, teneinde enig
inzicht te krijgen in de invloed van temperatuur, vochtgehalte en tijd op de
kwaliteit van het lint.
Uit de collectie van meer dan 100 vlasrassen uit het buitenland, welke dit
j a a r werden uitgeplant, werd een 50-tal typen geselecteerd op lengte, geringe
vertakking, vroegrijpheid en roestresistentie met Concurrent als toetssoort.
Het volgend jaar zal een verdere selectie plaats hebben, terwijl van de meest
belovende typen onderling kruisingen zullen worden verricht.
Onkruidbestrijding
De resultaten van de onkruidbestrijdingsproeven met zgn. „groeistofFen"
en D.N.C.-producten hebben afgelopen j a a r wel duidelijk aangetoond dat
groeistofFen ten enenmale ongeschikt zijn voor onkruidbestrijding in vlas. Dit
moge uit de ondervolgende gem. proefveldresultaten blijken (tabel 14).
TABEL 14
Bestrijdingsmiddel

i % D.N.C
f % D.N.C
i % D.N.C
Agroxone stuif 225 kg/ha .
Agroxone stuif 335 kg/ha .
Agroxone spuit 11 l/ha . .
Agroxone spuit 16J l/ha .
Weedette 1kg/ha . . . .
Weedette 1£ kg/ha . . .
Onbehandeld

Gem. opbr.
ger. strovlas
in kg/ha

4671
4599
4418
4418
4462
4321
4001
3728
3396
4759

*) Volgens alfabetische schaal, waarin A =
EE = iets minder dan E—.

Schade op het veld
% vlaslint

Merk lint *)

% vlasafval
aan gewas

aan onkruid

9
20,3
E
2,7
9
10
20,1
2,2
E8
10
19,3
2,6
E7
20,3
2,3
E
7
5
2,3
6
6
E
2'12,6
3
EE
7
19,9
3,3
2
EE
19,3
7i
4,7
2
D
17,7
8
5,1
1
D8
18,2
1,3
10
0
E-F
22zeer slecht, H = uitmuntend, E - = iets minder dan E,

Hieruit blijkt wel de ongunstige invloed op stro-opbrengst, lintpercentage
en kwaliteit. Echter ook de bespuiting met de dinitro-orthocresol-kleurstoffen
leidt tot een geringe verlaging van de stro-opbrengst. Als factoren, welke de
onkruiddodende werking van D.N.C.-praeparaten kunnen beïnvloeden zijn te
noemen:
1. de hoedanigheid en de grootte van het bladoppervlak.
2. de temperatuur van de buitenlucht,
3. de weersomstandigheden,
4. de vorm van de „nozzles" in de sproeiers.
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Toepassing van de bespuiting in hoeveelheden van 1000 liter per ha in een
sterkte van £ % D.N.C, bij een hoogte van het vlas van 10—15 cm hebben
tot nu toe de beste resultaten gegeven. Het onderzoek bij welke hoogte van
het vlas en bij welke concentratie de gunstigste resultaten kunnen wórden
bereikt, wordt nog voortgezet.
O n d e r z o e k n a a r de schade, v e r o o r z a a k t d o o r de vlasroest,
MelampsoraUni (PERS.)
De vlasroest, in de practijk beter bekend als „Zwartstip", veroorzaakt elk
jaar grote schade, zowel wat betreft de stro-opbrengst van het gewas als de
kwaliteit van het lint.
>
Gebleken is dat elk vlasras vatbaar is voor roest, maar niet elke roeststam
alle bestaande vlasrassen aantast. Door Dr OORT werden te Wageningen uit
ingezonden monsters strovlas vijf verschillende roeststammen geïsoleerd. Hiermede werden infectieproeven verricht, teneinde de roestresistentié van de verschillendein Nederland aanwezigevlasrassen na tegaan:Deresultaten werden
vastgelegd in een roestresistentiecijfer. Uit de in 1947 aangelegde proeven is
welgebleken, dat devatbaarheid voorroest in deverschillendevlasstreken van
ons land voor de verschillende rassen sterk varieert. Een hoge vochtigheid en
stikstofbemesting bevorderenderoestaantasting.Devolgenderesultaten werden
uit een gemiddelde van drie proeven verkregen:
TABEL 15
Roestresistentiecüfers
W.Brabant

Hylkema 1831 . .
Concurrent....
Hollandia

. . . .

98
95
88
85
74 -

Betuwe

W.Friesland

96
93
89
90
88

27
92
48
31
45

Hieruit blijkt wel, dat het ras Concurrent bij lange na niet meer zo resistent
istegen roest alsin dedertigerjaren toen het rasjuist ingang vond.
Teneinde deschade na tegaan-,welkede zwartstipaantasting veroorzaakt bij
de verdere verwerking van strovlas tot lint, werd het vlas, naar de mate van
aantasting in aparte rubrieken ingedeeld, welke apart geroot werden met het
volgende resultaat:
TABEL 16
Percentage
lint

Geen zwartstip
1 vlek
2 vlekken'
3 vlekken ,
4 of meer vlekken

op de vlasstengel
„ „
„
„ „
„
„ „
„
„ „
„

. . .
•••
. . .
. . .
. . .

16,3, 15,15,5, 14,6
14,4
15,1
14,3

k

Merklint

afval

3,6, 4,1
V>~) *****

5,4
5,46,5

C-D
D-DD
DC
C-

Hieruit blijkt dat een sterkere aantasting door zwartstip-leidt tot een lager
lintpercentage en een hoger percentage afval.
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Afgezien van de nadelige invloed op de stro-opbrengst is hieruit al een verlies
van f 200,— per ha te berekenen.
In verband hiermede zal voor het komende oogstjaar nagegaan worden in
hoeverre in de centra van roestaantasting nl. Friesland en Groningen door
zwavelbestuiving het optreden van roest kan worden tegengegaan resp. verminderd.
e. FIJNE ZADEN

Het onderzoek werd aangevangen door Ir FRIEDERICH, maar op 15 J u n i
overgedragen aan I r TGHERNOFF, welke echter reeds op 31Augustus onze dienst
verliet. Een en ander heeft ertoe geleid, dat de teelt van graszaad door Ir
SONNEVELD is behartigd. Door Ir FRIEDERICH werd een overzicht samengesteld
van de voor de studie der Zaadteelt belangrijke literatuur. Gegevens van het
L.E.I. betreffende spinazieteelt werden samengevat en aan de Rijkslandbouwconsulenten ter beschikking gesteld. Met de Directeur van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen werd een afspraak gemaakt over de verdeling van werkzaamheden. Het C.I.L.O. zal zich, wat betreft groentegewassen, uitsluitend beperken tot de zaadteelt, welke in het landbouwbedrijf
wordt uitgeoefend. De beoordeling van het betrokken gewas als groente valt
hier dan buiten. T.a.v. de rassenkeuze bij proefnemingen wint het C.I.L.O.
advies in bij het I.V.T.
I n 1947 zijn door de Rijkslandbouwconsulenten te Groningen en Alkmaar in
overleg en in samenwerking met het C.I.L.O. spinazierassenproeven voor
opbrengstbepaling genomen benevens enkele stikstofbemestingsproeven.
Over de resultaten van het onderzoek kan voorts worden vermeld, dat gebleken is, dat diverse rassen stoppelknollen zeer verschillende eisen stellen aan
de zaaitijd, wanneer men bij voorjaarszaai zaad wil winnen. M.a.w. zij hebben
om tot bloei te komen, niet alle evenveel koude nodig.
De halflange typen bleken betrekkelijk weinig koudebehoefte te hebben. I n
1947 was bij zaaien op 1 Maart het percentage doorschietende planten bij alle
rassenhoog,bijzaaienop 12Maartkwamen echterderasverschillen duidelijk aan
het licht. Het bleek mogelijk om bij voorjaarszaai kiemkrachtig zaad te winnen.
f. BEWARING VAN OOGSTPRODUCTEN
1. POOTAARDAPPELEN, W . H. DE JONG

Heeft de k o e l h u i s b e w a r i n g in N e d e r l a n d toekomst?
In Amerika wordt vrij veel pootgoed en een enkele maal andere aardappelen
gekoeld. De koeling van pootgoed heeft plaats in streken, waar men pas in de
loop van Mei of zelfs niet eerder d a n in het begin van J u n i kan planten (vanwege nachtvorsten). Hierdoor krijgt men veel kieming. Ook in ons land treedt
gewoonlijk veel te veel kieming op; het effect, dat bij ons wordt verkregen, is
dus hetzelfde als dat in Amerika, ook al wordt het hier door een ander complex
van factoren veroorzaakt dan daar.
In Amerika koelt men in zakken, die plat worden gelegd op schappen uit
latwerk bestaande, 2 à 3 hoog. Het bewaren in zakken in koelhuizen is in
Noordholland in het vorige seizoen minder goed bevallen, zodat men op grote
schaal tot bewaring in fruitkisten is overgegaan; o.a. waren de zakken in verschillende gevallen vergaan. Het is mogelijk, dat dit samenhangt met de grotere
vochtigheid van de lucht in ons klimaat.
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Toch moet deze zakbewaring ook voor ons land nader worden bekeken,
omdat erbelangrijke voordelen aanverbonden zouden zijn. In Noordholland
is de stapeling ongetwijfeld lang zo goed niet geweest als de bovengenoemde
Amerikaanse; schappen zijn nergens gebruikt. Overwogen moet worden of de
lucht in de cellen niet droger moet worden gemaakt, hetgeen voor pootgoed
voor eigen gebruik geen bezwaar zou zijn, maar wèl voor handelspootgoed.
Bijhet eerstekomt het namelijk ophet aantal knollen aan, maar bij het tweede
op het gewicht, dat door dé drogere lucht sterker zal afnemen. Ook moet naar
een soort zakken worden gezocht, dat de vochtige bewaring in een koelcel wel
kan doorstaan.
Mej. KRIJTHE heeft in Wageningen reedsvan af 1940koelproeven bij Eersteling genomen en zij is tot de conclusie gekomen, dat 5"-bewaring bij dit ras
groot opgezette planten geeft met potentieel een hoge productie, die bij vroeg
rooien een goede sortering voor de pootgoedteelt oplevert.
D E GROENE (Wilhelminapolder) heeftreedsenigejarenkoelproeven genomen.
De algemene conclusie is, dat men een wat later gewaskrijgt, dat echter uiteindelijk voor consumptieteelt niet zelden meer oplevert dan vroege gewassen,
verkregen uit de poterbewaarplaats.
In 1945-1946 is door VAN GAALEN en SGHROEVERS eenoriënterendeproef
genomen met Eersteling, Eigenheimer, Bintje en Noordeling, die voor EerstelingenBintjeveelbelovenderesultatengaf. Deproeftrokinde Wieringermeer,
waar zij was aangelegd, zeer veel belangstelling. Het initiatief tot deze proef
werd genomen door VAN GAALEN, terwijl SCHROEVERS de veldproef heeft
uitgevoerd.
In 1946-1947 werden 2grote proeven genomen met dezelfde rassen; bovendien 2 kleinere proeven met alleen de belangrijkste objecten uit de 2 grote
proeven; en tenslotte een reeks van oriënterende proeven met diverse rassen.
Globaal genomen kanwordengezegd, dat degekoeldeobjecten enige moeite
hadden met de objecten poterbewaarplaats gelijk te komen, hetgeen echter in
sommige gevallen welis gelukt.
Onze conclusie is, dat de gunstige resultaten met koelen in 1945-1946 verkregen, onder omstandigheden zijn tot stand gekomen,,die lang niet altijd
voorkomen: de winter van 1945-1946 is zacht geweest; en een nachtvorst, die
medio Mei 1946optrad, heeft devroegopkomendeknollenuitde poterbewaarplaats getroffen, terwijl de gekoelde op dat ogenblik nog niet boven de grond
waren.
De minder op de voorgrond tredende uitkomsten van de koeling in 19461947 zijn echter onder nog veel extremere omstandigheden ontstaan, die nög
veel zeldzamer zullen voorkomen, dan die in het vorige seizoen.
In de eerste plaats is het van medio December tot medio Maart buiten zo
koud geweest, dat in elke bewaarplaats bij goed beheer een temperatuur was
te handhaven als in het koelhuis. In de tweede plaats kwam de vorst zo laat
uit de grond en bleef deze daardoor zo lang nat, dat minstens 14dagen later
moestworden geplant dan normaal. In sommige streken (bijv. in Friesland en
in deVeenkoloniën) was dezevertraging zelfs noggroter. Nu hebben gekoelde
aardappels de tendens later te zijn dan de vóórgekiemde uit de poterbewaarplaats.Het mogelijk nadeelvan „laat" pootgoed zalbij laatplanten aan de dag
komen. In de derdeplaats heeft de extreme droogte van 1947zeer verwarrend
op de uitkomsten gewerkt. Tot in het laatste deel van Mei was de grond
vochtig genoeg, maar daarna hebben de gewassen overal op de proefvelden
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door droogte geleden. De vroegst zich ontwikkelende gewassen (poterbewaarplaats) hebben het meest van het vocht kunnen profiteren, dat in Mei nog aanwezig was. I n elk geval kreeg men de indruk, dat verschillende der gekoelde
objecten, die zich in J u n i wilden ontplooien, daartoe geen gelegenheid kregen
door gebrek aan water.
I n de vierde plaats moet de aandacht worden gevestigd op de 3 hittegolven,
nl. van de eerste helft van Mei, van eind Mei-begin J u n i en van eind J u n i ,
die niet zo duidelijk in één bepaalde richting effect nebben gehad, maar waarvan men de indruk kreeg dat zij afhangende van het ontwikkelingsstadium,
waarin de gewassen toevallig waren, meer ofminder ongunstig hebben gewerkt.
Als gevolg van een en ander weten wij ook nu nog niet, welke betekenishet
koelen van aardappelpootgoed voor ons klimaat gemiddeld zal hebben. O p het
eerste gezicht zou men zeggen, dat deze betekenis vrij groot moet zijn, daar
onze vroege en middenvroege rassen gedurende de bewaring gewoonlijk veel
meer kiemen dan wenselijk is.
Zo is speciaal ditj a a r na de droogte en hitte van 1947 de neiging tot kieming
zeer groot.
De tot nu toe in ons land genomen koelproeven hebben ons nog niet ingelicht
over de betekenis van koelen in normale jaren, maar zij hebben reeds vele inlichtingen verschaft over de détails der koeling.
Vast is komen te staan, dat de nabehandeling, zo noemen wij de behandeling
tussen koelen en planten, van grote betekenis is.
De poterbewaarplaats levert gekiemde aardappels op, die vlug en regelmatig opkomen. De knollen hebben van nature niet hetzelfde spruitingsvermogen, vandaar, dat bij planten van niet gekiemde knollen de opkomst
altijd wat onregelmatig zal zijn. I n de poterbewaarplaats echter wordt de
kieming door het licht geremd. De knollen, die het vroegst spruiten, ondergaan
het eerst de remmende werking van het licht, dan volgen de later spruitende
knollen, die dus later de genoemde remming ondergaan. Alle knollen komen
echter in een toestand van spruiting, die in haar ontwikkeling door één bepaalde factor namelijk het licht in bedwang wordt gehouden. Blijkbaar komen
zij in dezelfde toestand van spruiting, onafhankelijk of de knollen langer of
korter aan de remming hebben bloot gestaan.
Eén ding staat echter vast: de aardappels komen alleen dan in dezelfde
spruitingstoestand als zij in de bakjes in dezelfde toestand verkeren, hetgeen
te bereiken is door alleknollen in één laag met het topeind naar boven te zetten.
Zodra de aardappels in twee lagen liggen, treedt er reeds onregelmatigheid
in de kieming en dus in de opkomst op. Als in depractijk toch zeervaak twee
of zelfs meer lagen poters in de bakjes aanwezig zijn, betekent dit slechts, dat de
verkregen onregelmatigheid een zekere grens niet overschrijdt en men practisch met het resultaat tevreden is. Hoe dikker de aardappels liggen, hoe meer
de onregelmatigheid van de spruiting toeneemt, zo zeer dat men in een fruitkist reeds niet meer kan vóórkiemen, althans niet in de zin, zoals dat in de
glazen poterbewaarplaats wordt gedaan.
Wij hebben wat langer stil gestaan bij hetgeen men in de glazen bewaarplaatsen altijd vóórkieming heeft genoemd, omdat deze werkwijze voor de
pootgoedteelt goede resultaten heeft afgeworpen. Afgezien van de opbrengst,
waarover men meende tevreden te kunnen zijn, kreeg men een vroegen een
regelmatig gewas, waaruit de zieke aardappels op een vroeg tijdstip konden
worden verwijderd. Het vroeg zijn van het gewas èn de regelmatigheid
kwamen dus de gezondheidstoestand van de aardappels ten goede.
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Het ideaal Voor gekoelde aardappels moet zijn de opbrengst van de poterbewaarplaats teovertreffen eneveneenseenvroegenregelmatiggewastekrijgen.
Vermoedelijk is dit mogelijk door de aardappels tijdig uit het koelhuis
te halen en ze daarna in poterbakjes in voldoende licht te laten voorkiemen.
Voorlopig isdit demeest belovende wegtot superieure resultaten met gekoelde
aardappels bij de pootgoedteelt.
Andere werkwijzen zijn mogelijk, maar de uitkomsten hebben niet die mate
van waarschijnlijkheid van slagen, althans niet direct alsde zojuist genoemde.
Deze andere werkwijzen kunnen in drieën worden verdeeld:
a. De aardappels worden vlak voor het planten zodanig geprepareerd dat
zij nog niet kiemen, maar direct na het planten tot kieming overgaan. Deze
werkwijze is o.i. het meest belovend,,omdat men daarbij het ontstaan van
zwakke „donker" kiemen in de fruitkisten voorkomt. Het zou kunnen worden
bereikt door de aardappels plotseling op een hoge temperatuur te brengen
van b.v. 17° tot 30° C, waarbij echter een methode moet worden gebruikt,
waarbij het optreden van zwarte harten in de aardappels wordt voorkomen.
Een andere mogelijke werkwijze isde aardappels met een gaste behandelen,
dat de kieming stimuleert, met aethyleenchloorhydrine ofthio-ureum. Als een
geschikt gas momenteel nog niet mocht bestaan, mag toch de hoop worden
gekoesterd, dat het nog eens wordt gevonden. Ook hier moet dus de werkwijze zijn:begassing en direct daarna planten en niet wachten totdat kieming
in de fruitkisten optreedt.
b. De aardappels worden niet te laat uit het koelhuis gehaald. Zij blijven óf
in de fruitkisten zitten of zij worden op een vloer dun uitgespreid. Kieming
wordt voorkomen door de aardappels velemalen om te storten ofom te scheppen. De aardappels worden niet gekiemd geplant, maar zij zijn inwendig
voorbereid.
c. De aardappels worden door een langere nabehandeling bij een betrekkelijk lage temperatuur (waarschijnlijk niet hoger dan 9° en misschien
nog lager) geprepareerd zonder dat zij veel kiemen. Weliswaar geeft elke
kiemingin eenfruitkist zwakke kiemen en zeker is,dat het niet veelkan lijden,
maar het is niet uitgesloten dat men ook langs deze weg de grens niet overschrijdt en practisch bruikbare resultaten kan krijgen.
Toch zien wij, althans voor het ogenblik, het meeste perspectief in vóórkiemingin het licht. Voorlopigisbij gekoelde aardappelsvóórkiemenin poterbakjes de veiligste weg en dit moet dan-ook worden aanbevolen.
2 .
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AARDAPPELEN, N . K.RIJTHE, GEDETACHEERD BIJ HET LABORATORIUM VOOR
PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK.

De belichtingsproeven met Eersteling bij 9°G na bewaring bij 2° in hçt
donker (vergelijking tussen een normaleelectrischeverlichtingslamp,eenkwiklamp Philips Philora HPL 300, een rode buislamp en een blauwe buislamp,
alle gedurende 10 uur per etmaal brandend en als controle een groep in het
donker) hadden als resultaat, dat alle gebruikte belichtingen de spruitgroei
niet te sterk belemmerden en ook geen etiolement opleverden.
Er worden nu waarnemingen verricht aan vroegtijdig opgegraven aardappelplanten —vervolg op het botanisch onderzoek, sedert 1940gedaan over
de invloed van de bewaaromstandigheden op de groei en de bouw van de
aardappelplant.
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Voor het seizoen 1946/'47 werd het nodig geacht de proeven van 1943/'44 te
herhalen; tussen 1944 en 1946 heeft het onderzoek stil gelegen.
I n Mei 1944 trad, door strenge nachtvorsten gedurende vijf opeenvolgende
nachten, een dergelijke beschadiging aan de aardappelplant op, dat de verkregen cijfers zonder meer niet als „normaal" beschouwd mogen worden.
Een vergelijking met een ander seizoen kon de 1944-cijfers meer betekenis
geven. Helaas werd 1946/'47 in vele opzichten abnormaal; een winter die tot
April voortduurde en een voorzomer die te droog en te, heet werd, te droog
vooral op het veld waar de proeven werden uitgeplant.
Zo geven ook de cijfers van 1946/'47 geen normaal beeld. In sommige opzichten is echter een vergelijking tussen 1944 en 1947 van belang. Enkele
punten wil ik hier noemen.
1. In 1947 zowel als in 1944 werden poters geplant direct uit het koelhuis,
2° C constant; deze poters hadden nog geen spruit ontwikkeld.
Toen in 1944 in Mei de nachtvorst kwam, waren de 2° C-planten nog niet
boven de grond, evenals de in andere temperaturen bewaarde poters die opzettelijk bij het planten van hun spruiten ontdaan werden. Alle andere (met
spruiten geplante) groepen hadden boven de grond reeds een hoogte van ongeveer 15 cm bereikt en vroren totaal af.
Bij de oogst op 27 J u n i bleken de 2° C-poters de hoogste opbrengst te
geven, bij de tweede oogst op 5Juli behoorden ze ook tot de beste planten en
bij de derde oogst (27Juli) waren ze weer beter dan alle andere groepen.
I n 1947 was het resultaat geheel anders; de planten van de 2° C-poters
kwamen weer laat boven de grond en troffen toen droog-schraal weer, waardoor de groei niet door kon zetten; de opbrengst was slecht, bij late zowel als
bij vroege oogst.
2. Een tweede belangrijke groep was die uit 2° C, welke gedurende 3 of 5
weken voor het planten een nabehandeling kreeg in hoge temperatuur (17°
of 20° C) met licht. Deze poters hadden bij het planten spruiten van 3 cm
lengte die goed stevig waren.
In 1944 was deze groep reeds hoog boven de grond toen de vorst kwam. Bij
de vroege oogst (27 Juni) was de opbrengst zeer matig, bij latere oogst werd
wel iets ingehaald maar de opbrengst bereikte niet het niveau van de nietgeforceerde 2"-poters.
In 1947 waren de opbrengsten van de geforceerde 2° G-poters bij vroege
oogst en bij late oogst zeer goed.
Vergelijken we de cijfers van 1944 en 1947, dan zien we dat de beste vroege
oogst in 1947 (24Juni) beter was dan de beste vroege oogst van 1944 (27 Juni)
resp. 574 gram per plant en 455 gram per plant. Maar de late oogsten in 1944
waren meer dan 2 X zo hoog als de beste late oogsten in 1947: resp. 1572 en
770 gram per plant.
3. Een derde belangrijke groep was die uit de poterbewaarplaats. I n 1944
ontwikkelden de poters vrij grote spruiten in de poterbewaarplaats, 3 tot 5 cm
lang, de planten waren dan ook op 5 Mei 1944 ver boven de grond en vroren
af—-met als gevolg dat de opbrengst niet goed was, ook niet bij de late
oogst.
In 1947 hadden de poterbewaarplaats-poters Jcleine spruiten, | à 1 cm en
bij de oogst was de opbrengst matig.
Bij de groepen waarbij de poterbewaarplaats-poters gedurende 3 of 5 weken
voor het planten geforceerd werden in 17° C of 20° C licht, bleek in 1944 het
verschil met de niet geforceerde poterbewaarplaats-poters niet duidelijk, hoe64
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welbijlateoogstdenietgeforceerde potersachterblevenbijdewelnabehandelde poters.
In 1947 was er enig verschil ten gunste van de geforceerde poters bij elke
oogst; de spruiten waren bij het planten duidelijk groter (3-5 cm).
£ In 1947 werd een onderzoek gedaan naar het effect van een zeer kortdurende nabehandeling in hoge temperatuur, nl. die van 1week bij 20°Gin
donker. Het bleek direct dat uit 2°Gde poter (dus zonder spruit) in een week
een behoorlijke spruit ontwikkelt (1cm lang en vrij stevig) en dat deze aldus
gedurende een week nabehandelde poters een duidelijk vroeger gewas gaven;
de vroege oogst was duidelijk beter en ook bij late oogst was de opbrengst
beter dan van de direct uit 2°G geplante poters. Hetzelfde vertoonden de uit
de poterbewaarplaats 1 week in 20°C nabehandelde poters: vroegere en
betere oogst.
Dezelfde proef werd bovendien genomen met poters uit 5° en 9° C donker
of licht, waarvan vóór de nabehandeling de spruit was weggebroken.
In al deze gevallen bleek de opbrengst beter te zijn dan wanneer de poters
zonder spruit zonder nabehandeling waren uitgepoot. Hieruit blijkt wel dat
bij geen of onvoldoende spruiting van de pootaardappelen een korte nabehandeling gunstig is, waarbij de poters dus in de grond komt met een
begin van spruitgroei. Ik denk hierbij ook aan door ruwe behandelingofvervoer
van de bewaarruimte naar de teler ontspruite poters, diedoor een dergelijke
korte periode in hoge temperatuur, hij de teler aan huis, weer in gunstige
conditie gebracht zouden kunnen worden voordat men ze plant.
3. DROGEN VAN GRANEN, J. J . I. SPRENGER

Het drogenvan graanisnodigomdeontwikkelingvan schimmels (waardoor
het product mufwordt) tegen te gaan, alsmede omverliezen door ademhaling
zoveel mogelijk te beperken. Feitelijk is het droogvraagstuk dus een bewaarprobleem.
Het vochtgehalte van granen stelt zichin op een evenwichtstoestand met de
relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevende lucht. Hierdoor
wordt de grens, tot waar men behoort te drogen, bepaald. Bij vele graansoorten ligt dit evenwicht des winters bij 16-16J % en des zomers bij 14 %
vochtgehalte; nadere gegevenshieromtrent blijken uit fig. 17.Bij een bepaalde
temperatuur wordt het bedoelde evenwicht weergegeven door de zgn. „dampdrukisotherm", waarvan fig. 18 een voorbeeld geeft. Bij dalend watergehalte
onderscheidt men het verzadigingsgebied, het krimpgebied en het hygroscopische gebied. Naar aanleiding van een in de grondmechanica ontwikkelde
en grondig experimenteel onderzochte theorie meent schrijver dezes, dat men
ook bij graan te maken heeft met een laag oppervlaktewater, welke in het
verzadigingspunt overgaat in een dunne film. Bij verder gaande verdamping
oefent deze film door de toenemende oppervlaktespanning een grote druk
op de korrelmassa uit, als gevolg waarvan deze krimpt onder uitpersing van
water uit de capillaire poriën. Dit proces zet zich voort, tot in het hygroscopische punt de waterfilm breekt, waarna het water zich in de poriën terugtrekt. Deze theorie maakt het mogelijk, de optredende verschijnselen door
berekening na te gaan.
Indien wij een ongewoon drogezomer als die van,1947 uitschakelen, wordt
het graan normaal geoogst met een watergehalte van 18—19%. Er heeft zich
dan ook in Nederland een aantal graandrogérs ontwikkeld,- welke hun taak
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met minofmeer bevredigend resultaat volbrengen. Minder gunstige ervaringen
met deze drooginrichtingen zijn toe te schrijven aan de omstandigheid, dat
zij door technisch onvoldoend onderlegde krachten werden ontworpen. H u n
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aantal bedroeg kort voor de oorlog ongeveer 70, in 1941,door stimulatie van
Rijkswege in de vorm van subsidieverlening, ongeveer 180 en thans ca 250.
Een tekort aan arbeidskrachten en stijging van de loonsfandaard hadden
tot gevolg, dat na de oorlog in Nederland een grjoot aantal maaidorsmachines
werd ingevoerd» Het gebruik van een dergelijke combine vereist, dat het
graan goed rijp moet zijn, alvorens het gemaaid mag worden. Valt er dan een
regenbui, zo kan men met het oogsten niet lang meer wachten, anders zou de
combine zijn voorgeschreven areaal niet behalen. Dergelijk doodrijp graan,
vooral haver, gaat ook een neiging vertonen tot uitvallen van de korrels.
In een natte zomer gemaaidorst graan zal dus een aanmerkelijk hoger vochtgehalte bezitten dan graan, dat met de binder is geoogst.
Voor tarwe lag in 1946 het gemiddelde blijkens door Ir ELEMA in de N.O.Polder verrichte waarnemingen bij 24 % (max. 30 %), voor andere soorten
bij 22 %. Het drogen van dergelijk nat graan vraagt niet slechts een
veel grotere drogercapaciteit dan vroeger, doch ook een andere inrichting der drogers. In grote trekken zullen deze binnen ruime grenzen regelbaar moeten zijn, teneinde granen met wisselend vochtgehalte te kunnen
verwerken.
Dit vraagstuk is moeilijk, aangezien de kwaliteit van het graan door het
drogen bij minder goede behandeling sterk kan achteruitgaan. Dit is vooral
een bezwaar indien het voor zaaigraan of brouwgerst is bestemd, maar ook
als het voor menselijke consumptie zal dienen. Dan zal het graan niet boven
een bepaalde temperatuur mogen worden verhit, welke max. temperatuur
een functie is van het aanvangsvochtgehalte, het eindvochtgehalte alsmede
van de droogtijd. Hierover zijn onvoldoende gegevens bekend, waarom een
experimenteel onderzoek nodig zal zijn, waaruit de grondslagen voor het
ontwerpen van een goede droger zullen moeten blijken. Voor dit researchwerk
werden in het verslagjaar de nodige instrumenten besteld. Gezien de uiterst
trage wijze, waarop zulke wetenschappelijke instrumenten thans afgeleverd
worden, alsmede wegens andere moeilijkheden in verband met de tijdsomstandigheden, ishet onvermijdelijk dat het nog al wat tijd zalvragen, alvorens
de proeven zullen zijn afgesloten, en op grond van de resultaten een nieuw
drogerontwerp gereed zal zijn. Aangezien de praktijk hierop niet in alle gevallen kan wachten, heeft steller dezes gemeend, de beschikbare ervaringsgegevens op dit gebied in een boekje te moeten bijeenbrengen, opdat men bij
noodzakelijke aankoop van een graandroger daarvóór althansoverenigehandleiding zal kunnen beschikken. Dit boekje is in 1948 verschenen als „Mededeling van de Landbouwvoorlichtingsdienst" No. 55.
g. VOEDINGSONDERZOEK, MEJ. A. VEENBAAS

Het onderzoek op consumptiewaarde had in hoofdzaak betrekking op de
gewassen aardappelen en peulvruchten. Daarnaast werden proeven verricht
bij koolrapen, knollen, uien en cichorei.
Onder consumptiewaarde wordt verstaan de voedingswaarde en de consumptiekwaliteit. De voedingswaarde wordt uitgedrukt in percentages
voedingstoffen; zijwordto.m.vastgestelddoormiddelvan chemisch onderzoek.
De consumptiekwaliteit kan worden beschouwd als de gebruikswaarde in de
praktijk. Hetbegrip consumptiekwaliteit heeft zichgeleidelijk aan uit practisch
opgedane ervaringen gevormd; er kan hierbij een splitsing worden gemaakt
in eigenschappen van het gekookte en die van het rauwe product.
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Bij het onderzoek der aardappelen nam de beproeving van nieuwe rassen
een voorname plaats in. I n de zomermaanden werd de serie zeer vroege
rassen beoordeeld. Evenals in 1946 maakte het nieuwe ras Doré een zeer
goede indruk als binnenlandse consumptieaardappel, in het bijzonder voor
vroeg gebruik. Wat de winterconsumptierassen aangaat, bleek het oude
ras Eigenheimer nog steeds het beste. Ook andere bekende consumptierassen
als Bevelander, Rode Star e.d. namen een goede plaats in. Naast deze traden
enkele nieuwe rassen naar voren, die eventueel ter vervanging van Noordeling,
Rode Star en Bevelander zouden kunnen dienen.
Een meerjarig onderzoek, waarbij zeer vele aardappelrassen op consumptiewaarde werden beoordeeld, teneinde gegevens ten behoeve van het kwekerswerk te verzamelen, werd besloten met de publicatie : „De consumptiewaarde
van aardappelen in verband met het kweken van nieuwe rassen".
Ter bestudering van de samenhang tussen de bodem en de kwaliteit van de
aardappelen, welk onderzoek in samenwerking met Ir A. J . REESTMAN wordt
verricht en dat zich over enkele jaren uitstrekt, werden monsters van diverse
proefvelden onderzocht. Hierbij bleek, hoezeer in verschillende gebieden, in
het bijzonder op zandgrond, de kwaliteit kan variëren. Een twintigtal proefvelden, gelegen in de omgeving van Beekbergen over een afstand van slechts
10 à 15 km, liet nl. een variatie in kwaliteit zien van zeer goed tot slecht
met alle daartussen liggende schakeringen. Bij een twintigtal kaliproefvelden
in de Haarlemmermeer, waar 0, 60, 150, en 300 kg K 2 0 per ha werden vergeleken, gaven de objecten 150 en 60 kgK 2 0 de besteresultaten. I n verschillende gevallen was het 300 kg K 2 0-object aanzienlijk slechter. Een uitgebreide
proef met Noordeling bracht een enigszins ongunstige uitwerking van Nbemesting, in het bijzonder op de zuiverheid van kleur, naar voren.
Een oriënterend onderzoek naar de invloed van besproeiingsmiddelen op
de kwaliteit toonde de noodzakelijkheid van verdere proefnemingen aan; o.a.
had besproeiing met koper-Bayer een verlaging van de bloemigheid tengevolge.
Voorts werden nog monsters beoordeeld uit geïnundeerd geweest zijnde
gebieden in Zeeland, uit het randgebied van de Noord-Oostpolder en monsters,
ingezonden door particuliere bedrijven.
In totaal werden ± 900 monsters aardappelen onderzocht.
Het onderzoek bij droge peulvruchten betrof ± 1400 monsters, welke afkomstig waren van rassenproeven, oogsttijdenproeven, bemestingsproeven,
proeven in geïnundeerd geweest zijnde gebieden, voorts van nieuwe rassen van
kwekers en van een door de Peulvruchten-Studie-Combinatie opgezet regionaal
onderzoek.
Daarnaast werden proeven verricht bij doperwten, welke afkomstig waren
van een rassenproef en een zaaitijdenproef.
Een onderzoek aan cichoreirassen, waarbij monsters van een viertal proefvelden betrokken waren, bracht een vrij belangrijke invloed van de herkomst
op de kwaliteit naar voren. De verschillen traden reeds aan de dag bij het
branden, waarbij een der velden bleek af te wijken en een ongelijkmatig en
grauw product gaf. N a het malen vertoonde het poeder lichte spikkeltjes,
terwijl het aftreksel vrij veel drijvende bestanddelen liet zien, en een minder
goed aroma bezat dan dat der normale monsters.
Een onderzoek aan knollenrassen toonde aanzienlijke verschillen tussen de
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rassen aan. Naast rassen met een weinig uitkomende smaak kwamen zeer
bittere ofsterk smakende voor. Met het oog op de smaak van zuivelproducten
maakten Jobe, Hawiro, Lucratief, Roodkop, Excelsior en korte dikkop G.B.
de beste indruk.
O n d e r z o e k i n g e n betreffende de c o n s u m p t i e w a a r d e v a n aarda p p e l e n in v e r b a n d met het kweken van n i e u w e rassen
Naast de landbouwkundige factoren, verdient bij het kweken van nieuwe
aardappelrassen de consumptiewaarde mede de aandacht.
Enkele jaren geleden werd opgemerkt, dat sommige rassen veel overeenkomst in consumptie-eigenschappen vertoonden. Bij het nagaan van de afstamming dezer rassen bleek er vrijwel steeds van een nauwe verwantschap
sprake te zijn. Daartegenover stond, dat bij niet verwante rassen juist de
grootst mogehjke verschillen werden waargenomen. Vastgesteld kon worden,
dat dit niet alleen gold voor de eigenlijke consumptiekwaliteit, doch ook ten
aanzien van de voedingswaarde. Uit de vele gegevens hieromtrent mocht
dan ook worden geconcludeerd dat het nuttig is, om bij het kweken van consumptierassen te lettenopdeeigenschappen derouderrassen.Hetbetekent niet,
datmenuitsluitendvanerkendgoedeconsumptierassen dientuittegaan.Erzijn
nl. verschillende rassen, die door een enkel ernstig gebrek (b.v. een minder
goede structuur) als consumptieaardappel afvallen, doch overigens goede
eigenschappenbezittenenzekeralsouderrasdeaandachtverdienen.Welzalhet
gewenst zijn kruisingen te vermijdenvanrassen,diebeideéénzelfde gebrekvertonen, b.v. een grauwe kleur, eenongelijkmatigestructuurofeenslechtesmaak.
Een en ander was aanleiding tot een onderzoek van een groot aantal rassen,
teneinde inzicht te verkrijgen in hun mogelijke betekenis als ouderras. Behalve de in Nederland ingeburgerde rassen en vele nieuwe rassen omvatte
dit onderzoek tevens oude rassen, die vroeger in ons land in aanzien waren,
alsmede verschillende Franse, Engelse en Duitse rassen. Ook rassen welke
gaarne door de Nederlandse kwekers als uitgangsmateriaal worden gebruiktj
werden in het onderzoek betrokken.
In mededeling no 50 van de Landbouwvoorlichtingsdienst werden de gegevens van dit onderzoek samengevat. Met deze publicatie werd beoogd de
aandacht van de kwekers op de consumptiewaarde te vestigen en daardoor
een mogelijke bijdrage te leveren tot het voortbrengen van goede consumptierassen voor binnen- en buitenland.
H e t o n d e r z o e k v a n d o p e r w t e n ten behoeve v a n de c o n s e r v e r i n g
in blik
Op een eigen proefveld zijn 28 rassen verbouwd, nl. enige landbouwrassen
als Unica, Mansh. G.E.K. e.d., enkele in Nederland gebruikelijke tuinbouwrassen, voorts verschillende nieuwe selecties van Nederlandse kwekers en een
aantal door de Peulvruchten-Studie-Combinâtie uit Frankrijk, Amerika en
Engeland ingevoerde rassen, Het onderzoek omvatte de chemische samenstelling, de consumptiekwaliteit, de geschiktheid voor volveldscultuur, het
rendement en de zeefsortering. De rassen werden driemaal geplukt.
De door vorm van elkaar te onderscheiden rassen, nl. de gerimpelde en de
ronde rassen, bleken in velerlei andere opzichten eveneens teverschillen, zodat
zijbij het onderzoek alstweeopzichzelfstaande hoofdgroepen zijn beschouwd.
Bij de ronde rassen werd nog een onderverdeling gemaakt in landbouwrassen,
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welke in rijpe toestand als soeperwt worden geconsumeerd en tuinbouwrassen, bij welke dit niet het geval is.
Een zekere samenhang tussen drogestofgehalte en kwaliteit kon worden
vastgesteld. Beneden 19 % droge stof waren alle rassen in meerdere of mindere
mate onrijp. De smaak was dan onvoldoende ontwikkeld, de structuur veelal
te week. Bij de overgang in het gunstige plukstadium traden verschillen tussen
de gerimpelde en ronde rassen aan de dag; bij de gerimpelde rassen lag deze
gunstige plukperiode van 19,5-23 % droge stof, bij de ronde tuinbouwrassen
van 19,5-25 % en bij de landbouwrassen van 20,5-25 %. Voor en na deze
periode kwam een overgangsstadium voor; boven 25 % droge stof werden de
gerimpelde rassen alle te rijp geoordeeld, bij de ronde rassen was dit het
geval boven 27,5 à 28 %.
Vervolgens kwamen verschillen in chemische samenstelling voor. Evenals
bij het drogestofgehalte waren deze in het onrijpe stadium van geen of weinig
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De gunstige plukperiode lag bij de gerimpelde rassen tot ± 23 % dr.st. (veldgewas), bij de ronde
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betekenis. Bij de overgang in de gunstige plukperiode steeg bij de gerimpelde
rassen het suikergehalte aanvankehjk, daarna volgde een dafing, het suikergehalte bedroeg in dit gunstige stadium 5, 5-7,5 %. Bij de ronde rassen ving
direct een zekere daling aan. Het gehalte varieerde hier van 6-3 %, waarbij
het percentage bij het ene ras over de gehele linie iets hoger was dan bij het
andere. Bij beide groepen steeg het zetmeelgehalte van de aanvang af, bij
de ronde rassen aanvankehjk iets sneller dan bij de gerimpelde (fig. 19).
In verband met deze verschillen in chemische samenstelling waren de gerimpelde rassen gedurende de gunstigeplukperiode zoeter en dooreengenomen
minder melig dan de ronde rassen. De ronde rassen bezaten hun beste kwaliteit, zodra het aroma het onrijpe had verloren; daarna gingen zij in kwaliteit
achteruit. De gerimpelde rassen hadden tengevolge van de aanvankelijke
toename in zoetheid hun beste kwaüteit tussen 19a 19,5 en.21 % drogestof;
de kwaliteitstop was hier iets breder dan bij de ronde rassen. Na deze beste
momenten bleven alle rassen, hoewel in kwaüteit achteruitgaande, nog enige
tijd als doperwt geschikt. De daling in kwaliteit was echter zo snel, dat een
van nature minder goed ras het betere gemakkelijk overtrof, als het op een
gunstiger tijdstip geplukt werd.
Voor alle rassen geldt dan ook dat het groeistadium waarin geplukt wordt
van doorslaggevende betekenis is voor de kwaliteit.
Bij de ronde rassen uitte te verre rijping zich in de eerste plaats in te grote
meligheid eft in verband hiermede in gelering, voorts o.a. in een sterker naar
voren komen van de typische groene-erwtensmaak en het harder worden
der schil. Bij de gerimpelde rassen werd in het overgangsstadium de schil te
hard, de smaak der grotere erwten afwijkend (wel als pindasmaak gekwalificeerd), de kleur ongelijkmatig en de structuur eveneens ongelijkmatig en te
melig.
Bij de ronde rassen zou de meligheid en het geleren het zwakke punt genoemd kunnen worden, bij de gerimpelde rassen de schil.
Tenslotte deden zich nog verschillen met betrekking tot de zeefsortering
voor. De gerimpelde rassen waren alle in meerdere of mindere mate grofkorrelig; onder de ronde rassen kwamen zowel grofkorrelige als fijnkorrelige
voor; overwegend waren zij echter belangrijk kleiner. Voor de grofkorrelige
rassen brengt de in Nederland gebruikelijke indeling in 6 klassen naar grootte
van korrel (extra fijn, zeer fijn, fijn, middelfijn, middel I en middel II),
waarbij de fijnste sortering de duurste is, de grofste de goedkoopste, bezwaren
mee. In de eerste plaats bezitten deze grovere rassen in de gunstige plukperiode slechts vrij lage percentages erwten in de duurste klassen. Daarnaast
echter waren hun fijnste sorteringen minder goed van kwaliteit. Elk ras bleek,
afhankelijk van zijn korrelgrofte een bepaalde sortering als de beste te bezitten. Voor de zeer grofkorrelige rassen was dit middelfijn en middel I, voor
de grofkorrelige fijn, voor betrekkelijk fijnkorrelige rassen zeer fijn en voor de
zeer fijnkorrelige rassen extra fijn.
Het is voorshands nog moeilijk te beoordelen welke der twee hoofdgroepen
de voorkeur verdient; beide bezitten voordelen, echter ook nadelen.
Binnen de groep ronde rassen werden de tuinbouwrassen uitkwaliteitsoogpunt overwegend gunstiger beoordeeld dan de landbouwrassen; bovendien
behielden zij hun kwaliteit over een langere tijd. Vooral in een warme zomer
als 1947 is een korte plukperiode een bezwaar; het brengt in de practijk mee
dat een belangrijk deel der erwten te rijp geoogst wordt.
Bij de gerimpelde rassen maakten Thomas Laxton en Keivedon Wonder
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een goede indruk; in de groep ronde tuinbouwrassen mogen naast Venlose lage
en Eminent (Pannevis Extra) het Franse ras Serpette cent pour un en de
nieuwe rassen Finetta en Aurora genoemd worden. Van de landbouwrassen
trad naast Unica Gonservo op de voorgrond.
h. NEMATODENONDERZOEK, J. W. SEINHORST, GEDETACHEERD BIJ HET LABORATORIUM VOOR MYCOLOGIE EN AARDAPPELONDERZOEK.

B e s t r i j d i n g v a n h e t s t e n g e l a a l t j e bij l a n d b o u w g e w a s s e n
De schade, die door het stengelaaltje aangericht wordt, kan op twee manieren
beperkt worden:
1. door het verbouwen van resistente rassen;
2. door te voorkomen, dat de stengelaaltjes vatbare gewassen aantasten.
De eerste weg kan o.a. bewandeld worden bij aaltjesziekte in rogge. Er
moet echter een beter ras gevonden worden dan het enige voldoend resistente
landras, waarover men nu de beschikking heeft, de Ottersumse rogge, daar
deze o.a. te weinig opbrengt. De werkwijze, die hierbij gevolgd moet worden,
levert echter, ook wat het onderzoek naar de vatbaarheid voor aaltjesziekte
betreft, maar weinig moeilijkheden meer op. Daar de resistentie dominant is,
wordt het vatbaarheidsonderzoek verricht bij kiemplanten en worden alleen
planten, die een hoge mate van resistentie vertonen, aangehouden. De resistentie berust hoogst waarschijnlijk op meer dan een factor.
Bij rode klaver en aardappelen biedt eveneens het kweken van resistente
rassen belangrijke perspectieven, maar bij uien is er voorlopig weinig van te
verwachten.
Ook de tweede weg biedt belangrijke mogelijkheden. Daar de chemische
bestrijding door de hoge kosten, die er aan verbonden zijn, in de landbouw wel
nooit een grote betekenis zal krijgen, gaat het hier voornamelijk om verbetering
van de „structuur" van de bouwvoor, waarop door CLEVERINGA al jarenlang
de nadruk is gelegd. Het staat vast, dat de toestand van de grond een beslissende rol speelt bij het al of niet optreden van aantasting door het stengelaaltje. Men kan echter nog niet met voldoende zekerheid zeggen, welke maatregelen men moet nemen, om langs deze weg aaltjesziekte te voorkomen. De
gegevens hierover zijn tegenstrijdig. Zelfs werden op eenzelfde proefveld met
dezelfde behandelingen tegenstrijdige resultaten verkregen. O m rationeel te
werk te kunnen gaan, was het dus nodig te onderzoeken, welke factoren hier
een rol kunnen spelen en op welke wijze zij plant of parasiet beïnvloeden.
Bij het onderzoek hierover bleek, dat de mogelijkheid voor de aaltjes om
zich in een grond te verplaatsen afhing van de grondsoort, tijd van het jaar,
behandeling van de grond en temperatuur. Dit bleek samen te hangen met:
1. mechanische factoren. Ze nam af met het poriënvolume en met de korrelgrootte;
2. biologische factoren. Ze kon sterk vergroot worden door partiële sterilisatie (verwarming, behandeling met chloroform, sublimaat en ceresan).
O p reuppercelen in Limburg bleken stengelaaltjes zich alleen gedurende
enige weken in October of November gemakkelijk door de grond te kunnen
verplaatsen. Er treedt dan ook alleen in die tijd van het j a a r een belangrijke
aaltjesaantasting op. Zomergewassen hebben er zelden veel van te lijden.
O p verschillende percelen Heigrond bleek in het voorjaar en in de zomer de
toestand juist gunstig te zijn voor de aaltjes.
Geringe actieve verplaatsing der aaltjes betekent een geringe aantasting
72

i I 'i

van het gewas. De bestrijding moet er dus op gericht zijn voortdurend in de^
grond een toestand te handhaven, die de aaltjes belet zich te verplaatsen,
dus bovengenoemde periodes van grotere beweeglijkheid op te heffen. Beïnvloeding van de microflora is hier de aangewezen weg. Dit houdt in, dat
naast een doelmatige bewerking van de grond toevoeging van voor dit doel
geschikte organische stoffen zal moetenplaats hebben. Ook hebben vermoedelijk bepaalde gewassen een gunstige invloed. Het onderzoek hierover wordt
nog voortgezet.
i. K W E K E N VAN TEGEN 'PHYTOPHTHORA RESISTENTE AARDAPPELEN, B. M.
BAKKER, GEDETACHEERD BIJ HET INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN

Door aanvraag in en ruiling met het buitenland werd het sortiment wilde
vormen tot 33 species in 49 variëteiten uitgebreid. Een belangrijk deel hiervan
werd naar Dr H . J . TOXOPEUS te Buitenzorg tér vermeerdering opgestuurd.
Met het in 1947 uitgeplante materiaal werd een resistentieproef op de coloradokeverlarve, derde stadium, uitgevoerd door Dr. J . DE W I L D E te Amsterdam.
Hierbij bleken in Sol. chacoense BITT., Sol. commersonii D I M . en Sol. caldasü
tamelijk resistente lijnen voor te komen, terwijl Sol. polyadeniutn GREENM. volkomen resistent bleek te zijn. V a n Sol. demissum LINDL. waren enkele stammen
volkomen onvatbaar voor alle Phyt. stammen. Vele kruisingen met Sol. tuberosumL. evenals met andere wilde soorten werden gemaakt, b.v. Tuberosum X
châcoense, die, zoals gebleken is uit door Mej. K A P E N G A gedane kruisingen,
reeds direct hoogproducerende, hoewel laatrijpende rassen kan opleveren.
Van een groot aantal in eind 1947 goedgekeurde kruisingen van wild X cultuurras in verschillende terugkruisingsgraden werden knollen afgegeven aan
Mej. H . DE BRUYN voor Phyt.-resistentie-onderzoek, aan Ir J . SEINHORST en
I r M. OOSTENBRINK voor resistentie-onderzoek óp aaltjes, aan D R W. B. DEIJS
voor onderzoek op drogestof, eiwit en vitamine C en aan Mevr. A. VAN D I J K KOOPMANS voor cytologisch onderzoek aan het Genetisch Instituut der Groningse Universiteit, terwijl D R A. H . A. DE WILLIGEN een aantal nummers op
amylose of amylopectine heeft onderzocht.
1
Indien een cultuurras gekweekt zou kunnen worden, resistent tegen nachtvorsten, zou men vroeger uit kunnen planten. Daartoe werd op 3 J u n i een
groot aantal scheuten kunstmatig bevroren en na verloop van enige tijd de
vorstbeschadigingen bepaald. Door de gebrekkige outillage in de tropische
hitte kon uit deze proef geen directe conclusie getrokken worden. Wel bleken
in de rassen grote variaties voor te komen. De hiermee opgedane ervaring
zal in 1948 voor een herhaling van deze proef benut worden.
Niet alleen het winnen van Phyt. resistentie verervende géniteurs, doch ook
die van vorst-resistentie, virus-resistentie (of overgevoeligheid), van hoog
eiwit- en laag solänine-gehalte zal de aandacht hebben. Daartoe zal met
hulp van de Nederlandse Militaire Missie in Duitsland getracht worden een
aantal Duitse géniteurs in ons bezit te krijgen.
H e t speciaal op Phytophthoragerichte werk had ten doel, vormen te isoleren,
welke naast (op het oog) goede cultuureigenschappen, na terugkruising met
de cultuuraardappel Sol. tuberosum, eengroot percentage (liefst 100 %) resistente
nakomelingen, ook met goede cultuureigenschappen opleveren. Deze rassen
zullen in de toekomst als géniteurs aan de particuliere kwekers ter verdere
inkruising worden afgegeven.
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Daartoe worden de zaailingen vroeg in het voorjaar kunstmatig met een
mengsel van alle thans in Holland bekende Phyt. isolaties bestoven. Slechts de
absoluut resistente zaailingen worden dan vervolgens op het veld uitgezet. In
totaal werden aldus 8300 zaailingen onderzocht. Het resultaat hiervan was
onder meer:
Stelzner 40654
Stelzner 40663/21
584
585
586
587
BC 0/4

X Tuberosum gaf 10-40 % resistente nakom<
I e ) o/
X
,,
X
„
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%
,;
X
„
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„ 33-44 %
X
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Van de laatste kruising werd b.v. 33 % van de resistente zaailingen aangehouden. Van deze nummers werden in 1947 onderlinge kruisingen gemaakt
om door middel van transgressiekruisingen het aantal resistente erffactoren te
vergroten. De zaailingen hiervan zullen in 1948 weer aan een Phyt. resistentieproef onderworpen worden.
De grote steriliteit van de cultuuraardappel, o.a. Bintje, is een ernstige belemmering voor zijn veredeling. Over de oorzaken van deze steriliteit en haar
bestrijding bestaan twee theorieën, nl. die van KLEBS, die een verhoging van de
fertiliteit toeschrijft aan een vergroting van de koolstof/stikstof-verhouding, en
de florigeentheorie, volgens welke de bloei wordt geregeld door de hoeveelheid
florigeen (bloeihormoon) aanwezig in de plant of in de verenting.
Door de studenten BOTJMAN en GEUSKENS werden vroege rassen op late
rassen (en omgekeerd), fertiele op steriele rassen (en omgekeerd) en verschillende rassen op diverse onderstammen uit de familie van de Solanaceae verent.
De grote droogte is oorzaak geweest, dat een juiste becijfering van de uitkomsten niet mogelijk is geweest. Echter kon van Bintje, verent op tomaat, nog
een dertigtal bessen verkregen worden. Door deze proefnemingen is evenwel
voldoende ervaring opgedaan om deze in 1948 in het groot bij de Bintjeveredeling te kunnen gebruiken, waarbij op grote schaal met bovengenoemde
Phyt. géniteurs zal worden ingekruist.
De resultaten met het melken, d.w.z. het periodiek wegnemen van de knollen
waren dit jaar, waarschijnlijk tengevolge van de droogte, ongunstig. Ook het
continu belichten van poters, 1\ maand vóór het uitplanten met gewone lichtlampen had geen invloed op de fertiliteit.
k. VOEDERLUPINE EN INSTANDHOUDING VAN LANDRASSEN, H. LAMBERTS, GEDETACHEERD BIJ HET INSTITUUT VOOR VEREDELING VAN LANDBOUWGEWASSEN

I n Februari 1947 werd een begin gemaakt met het onderzoek aan de voederlupine. De belangstelling voor de teelt van dit gewas was sterk toegenomen,de
kwaliteit van het zaaizaad bleek echter vaak slecht. Daar hier te lande vrijwel
alleen de gele lupine (Lupinus Luteus L.) wordt geteeld, is het onderzoek tot
dusverre hoofdzakelijk hierop gericht geweest.
De voederlupine onderscheidt zich van de normale vorm doordat de daarin
aanwezige alcaloïden (bittersteffen) practisch geheel ontbreken. Hierdoor
oefent hij bij gebruik als veevoeder geen giftige werking op het dier uit, terwijl
ook de smaak van de producten niet wordt beïnvloed.
Het bleek, dat de als veevoeder aangeboden partijen gemiddeld 30-50 %
bittere vormen bevatten. De keuring werd verplicht gesteld door het Bedrijf74

schap voor Zaaizaad en Pootgoed en door de N.A.K. werden de volgende
keuringseisen gesteld: Als voederlupine worden goedgekeurd die partijen,
welkehoogstens 10 % bittere zaden bevatten, met dien verstande, dat partijen
met 6^10 % slechts worden goedgekeurd voor gebruik als veevoer.
Verschillende keren werden de boeren voor gebruik van slecht zaaizaad
gewaarschuwd. Dit blijkt dringend noodzakelijk want tot dusverre werd veel te
weinig voor dé keuring aangegeven (naar Schatting ± 5-10 % van de werkelijk geteelde oppervlakte).
Behalve dit voorlichtende en controlerende werk werd een begin gemaakt
met het onderzoek en de veredeling.
Deveredeling isnoodzakelijk, omdat wij moeten trachten onafhankelijk van
het buitenland eigen rassen tè kweken, waardoor wij tevens de kans hehben
ommeer aan Nederlandse omstandigheden aangepastevoederlupine te krijgen.
Er zijn nog vele eigenschappen die verbeterd dienen te worden. Het is een
jong ciütuurgewas met verschillende eigenschappen, die de wilde afkomst nog
duidelijk demonstreren.
Enkelehiervanfelsb.v.het springenvan depeulen endehardschaligheid van
dezaden zijn inDuitsland reedsverbeterd, maar velewensenblijven nogover: ^
vroegrijpheid, ziekteresistentie, opbrengstverhoging e.d.
Doordat de vererving van de alcaloïdvrijheid vrij ingewikkeld is zal bij al
het veredelingswerk hiermee rekening gehouden moeten worden: uit kruisingen tussen bittere en alcaloïdvrije, lupinen ontstaan gedeeltelijk bittere nakomelingen, maar ook de kruisingen van 2 alcaloïdvrije vormen van verschillende erfelijke samenstelling geven dit zelfde verschijnsel te zien.
Er isbij degele lupine kans op kruisbevruchting, zelfs 30-40 % moet onder
bepaalde omstandigheden mogelijk worden geacht.
Zowel bij de teelt als de veredeling moeten dus percelen bittere en alcaloïdvrije stammen van verschillende herkomsten onderling van elkaar gescheiden
worden voortgekweekt.
Het feit, dat in anderelanden in korte tijd goede resultaten werden behaald,
wettigt de verwachting, dat wij in Nederland al vrij spoedig onze eerste eigen
rassen kunnen bezitten.
Ondertussen worden ook verschillende andere lupinesoorten in het onderzoek betrokken, waardoor ook daaruit nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse landbouw voort kunnen komen.
III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
W. B. DEIJS

Dewerkzaamheden opdeafdeling scheikundiglaboratorium kunnen worden
gesplitst in routine-onderzoek van monsters en speciale chemische onderzoekingen.
H e t o n d e r z o e k v a n monsters
Vergeleken met het oogstjaar 1946 was een aanzienlijke toename van het
aantal te onderzoeken monsters te verwachten. Dientengevolge moest veel
aandacht besteed_worden aan een vergroting van de capaciteit van het laboratorium. Deze werd gevonden in een bescheiden uitbreiding van personeel,
terwijl voorts het aanwezige personeel gaandeweg over meer ervaring beschikte.
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De monsters van een nieuwe oogstperiode beginnen binnen te komen omstreeks eind April. De analysen worden verricht overeenkomstig de urgentie
van het onderzoek; zij dienen uiterlijk op 30 April van het volgende j a a r voltooid te zijn. Bij de vergelijking van verschillendejaren is het dus logisch daarvoor perioden van 1 Mei t/m 30 April van het daarop volgende j a a r in beschouwing te nemen.
In het j a a r Mei 1946 t/m April 1947 bedroeg het aantal onderzochte monsters 13820, waarvoor 33926 bepalingen moesten worden verricht. O p 31 December 1947, toen verreweg het grootste gedeelte van de monsters van het
oogstjaar 1947-1948 was ontvangen, werden voor deze periode de aantallen
monsters en bepalingen globaal getaxeerd op resp. 20.000 en 50.000.
Een eenvoudig overzicht van het aantal en de soort bepalingen, verricht
in hetj a a r Mei 1946 t/m April 1947 wordt in onderstaande tabel gegeven.
Aantal

Bepaling v a n :

Vocht (droge stof)
Ruw eiwit
Verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl)
Ruwe celstof
As en ruw zand
Asbestanddelen
Ammoniak en organische zuren in silages
Diverse bepalingen (pH, suiker, zetmeel, vet, werkelijk eiwit, refractie, Carotine)
Sporenelementen
Totaal

13244
5464
1621
3224
4612
2625
1121
1920
95
33926

Voor een meer uitvoerige beschrijving van het chemisch onderzoek van
gewassen op het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek wordt
verwezen naar een publicatie van S. BOSCH en W. B. DEIJS, die in 1947 in druk
verscheen (Mededeling No 53 van de Landbouwvoorlichtingsdienst).
Speciale chemische onderzoekingen
Het research-werk bewoog zich op velerlei gebied; vaak werden slechts
oriënterende proeven genomen ten einde tastenderwijs na te gaan in hoeverre
bepaalde suggesties een meer uitgebreid onderzoek wettigen. I n dit verband
wordt genoemd een onderzoek naar de toepassing van de methoden der microchemische bodemanalyse voor de snelle, oriënterende bepaling van mineralen
in gewasmonsters. Uitgaande van gedroogd plantenmateriaal werden voor
P 2 O s , Mg en Ca bruikbare resultaten verkregen. Voor vers plantenmateriaal
dient dit onderzoek nog voortgezet te worden.
Voorts noemen wij de proefnemingen met een op het instituut vervaardigd
apparaat voor het drogen van monsters vers gras, waarbij gelet werd op de
droogsnelheid, de capaciteit en de invloed van de temperatuur op de kwaliteit
van het gedroogde product. Met dit apparaat, dat goed voldeed, zullen meer
proeven worden genomen.
De bepaling van sporenelementen (cobalt, fluor) in gras en hooi vormde een
speciaal onderzoek; tevens werd nagegaan, of er verband bestaat tussen het
gehalte aan sporenelementen en ziekteverschijnselen onder het vee. Dit onderwerp is elders in dit verslag nader ter sprake gebracht.
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Een aanvang werd gemaakt met een onderzoek over het caroline-gehalte
van kunstmatig gedroogd gras en de verandering daarvan tijdens het bewaren
van het product.
C a r o t i n e - o n d e r z o e k in k u n s t m a t i g gedroogd gras
W. B. DEIJS EN S. BOSCH

Sinds medio 1946 wordt op het G.I.L.O. voor de bepaling van Carotine in
gedroogd gras enandere ruwvoedermiddelen demethodevolgensV. H. BOOTH
(J. Soc.Chém. Ind. 64, 162 (1945) toegepast. Deze methode blijkt volgens onze
onderzoekingen betrouwbare en goed reproduceerbare resultaten te geven.
Dit gaf ons aanleiding om een aanvang te maken met nauwkeurige proefnemingen betreffende de invloed van verschillende omstandigheden op het
verlies aan Carotinein gedroogd gras.
In 1947werden enigeproeven genomen, waarbij deinvloed van de relatieve
vochtigheid van de lucht op het carotinegehalte werd nagegaan. Het grasmeel
werd in Petrischalen bewaard in exsiccatoren boven zwavelzuur van verschillende concentraties, waarvoor de heersende relatieve vochtigheidstoestanden
respectievelijk 24,35,54,62, 72en 90 % bedroegen. Deze exsiccatoren werden
gedurende 2, 4 en 6 maanden in het donker geplaatst bij kamertemperatuur
(17-21°).Het oorspronkelijk carotinegehalte van het grasmeel was347mg per
kgdrogestof.Bijde gunstigste relatievevochtigheid (bij dezeproef 60à 70 %)
bedroeg het verlies na 2, 4 en 6 maanden resp. ongeveer 15, 32 en 44 % van
het oorspronkelijk gehalte; d.w.z. dat onder deze omstandigheden per maand
7 à 8 % van de Carotine verloren ging. I n d e literatuur worden verhezen vérmeld,die gemiddeldpermaand bedragen0-5% (winter),12%(zomer)en4,5%
(overhet gehelejaar) ;hierbij isechtergeenrekeninggehoudenmetdeheersende
relatievevochtigheid.Voorhetverbandtussenhetverliesaancare-tineenderelatievevochtigheid,geconstateerdbijonzeeigenproeven,verwijzenwijnaaronderstaande tabel. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het materiaal nahetbewarenbijeenrelatievevochtigheidvan90%eensterkeschimmelgroeivertoonde.
TABEL I 7 . VERLIES IN PROCENTEN VAN HET OORSPRONKELIJKE CAROTINEGEHALTE TIJDENS HET BEWAREN
BIJ VERSCHILLENDE RELATIEVE VOCHTIGHEDEN

Relatievevochtigheidin %

Tijdvan bewaren
inmaanden

24

35

54

62

72

90

2
4
6

40,0
59,3
69,4

39,1
55,8
64,8

20,1
41,7
49,5

17,2
32,5
44,0

15,2
31,9
48,1

74,3
93,9

5,9%

6,2%

8,7%

10,5%

13,3%

25,5%

Vochtgeh. na6 maanden

Deze bewaarproeven worden nogvoortgezet, waarbij uitgegaan wordt van
grasmeel met 491 en 205 mg per kg droge stof en bij 8 verschillende vochtigheidstoestanden, variërende van 0 tot 80 %.
Voorts zijn proeven ingezet, waarbij grasmeel met verschillende vochtgehalten (5 tot 15 %) wordt bewaard in gesloten flesjes in de koelcel, bij kamertemperatuur en in een broedstoofbij 35° C. Ten einde na te gaan in hoeverre
verschil in verlies aan Carotine optreedt bij het bewaren van gedroogd gras in
gemalen en ongemalen vorm worden een tweetal pakken (geperst) gedroogd
77

gras en twee zakken met grasmeel bewaard op verschillende plaatsen. I n enige
monsters gedroogd gras werd vóór en na het malen het carotinegehalte bepaald ;
het verlies tijdens het malen bleek 3 tot 6 % van het oorspronkelijk gehalte te
bedragen.
In dezomer enherfst van 1947werd regelmatig eenaantal praktijkmonsters gedroogd grasvanvierverschillende grasdrogerijen onderzocht op carotinegehalte.
Het gehalte aan ruw eiwit varieerde bij deze monsters van 12 tot 24 % in de
drogestof. Het carotine-gehalte liep uiteen van 120 tot 510 mg per kg drogestof. Tussen deze beide bestanddelen blijkt een vrij behoorlijk verband te bestaan (zie Maandblad voor de Landb. voorlichtingsdienst 4, p . 511 (1947).
I n de praktijk is men ervan overtuigd, dat de min of meer groene kleur van
gedroogd gras een indicatie is voor het carotinegehalte. Ten einde na te gaan,
of het verband tussen kleur en carotinegehalte inderdaad bestaat, werd door
ons de kleur van een alcoholisch extract van grasmeel gemeten met behulp
van een colorimeter. Voor het resultaat verwijzen wij naar onderstaande
figuur no 20.
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O p de vertikale as is de kleur uitgezet als de extinctie (E) van het alcoholisch
extract. O p de horizontale as wordt het carotinegehalte in mg per kg oorspronkelijk materiaal vermeld. Er blijkt een duidelijk verband te bestaan
tussen de kleur en het carotinegehalte, met dien verstande, dat het gehalte aan
Carotine toeneemt naarmate de kleur van het grasmeel groener is.
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De resultaten vande kouderesistentieproeven met tarwe en roggerassen (in
een rapport neergelegd), waarbij volgensdemethode,van Dr ZIJLSTRA planten
aan een temperatuur van -13°tot-14° C werden blootgesteld, kwamen zeer
fraai overeen metdeveldschattingen nadewinter.
Het gelukte topinambour totbloemaanleg enbloei te brengen door middel
van eenplakent metzonnebloem (foto's infotoarchief G.I.L.O.).
Het minimum aantallangedagen, nodigominvloeduitteoefenen opbloemaanleg van tarwe en rogge, bleek 4 te bedragen.
Proeven werden genomen methetgeheel ontbladeren vansuikerbieten eind
Juli teneinde eenbeter inzicht teverkrijgen indegraad vanxeromorphie der
bladen, dieindeverschillendegroeiphasengevormd worden.
Het bietenmanuscript: „Groei enproductievan suikerbieten I " werd inJuli
ingeleverd ter publicatie in de Versl. Landbouwk. Onderz.
Met behulp van de werkhypothese, neergelegd in onze tarwepublicatie,
was het mogelijk zeer nauwkeurig het quantitatieve effect te berekenen, dàt
een lichtflits, die op verschillende momenten in de donkerperiode (nacht)
gegeven wordt, heeft op debloemaanlegvanverschillende kortedag-planten.
De berekende resultaten kloppen zeer fraai metdie,welke door verschillende
auteurs in de literatuur worden weergegeven.
Groei- of o n t w i k k e l i n g s p h a s e n , speciaal bij de s u i k e r b i e t
Uit onzeonderzoekingen blijkt, datdephasenvan progressieve ontwikkeling
(kieming - reproductieve ontwikkeling, kieming - knolontwikkeling, zoals
aardappels, bieten in het Ie jaar) door de volgende symptomen gekenmerkt
kunnen worden:
Ie. Iederephaseheeft voorzijnvoltooiingeenbepaaldehoedanigheid eneen
bepaalde hoeveelheid uitwendige omstandigheden (temperatuur, daglengte
enz.) nodig. Ditkomt geheel overeen metdeopvatting derRussische auteurs,
zoals LYSENKO e.a.
Verder bleek uitonze eigen onderzoekingen dat:
2e. Elke groeiphase wordt gekenmerkt door devorming van een specifieke
(hormoonachtige) stof, de voltooiing dier phase door het bereiken van een
drempelconcentratie vandiestof.
3e. Elke groeiphase wordt gekenmerkt doordat de distributie binnen een
.phase constant is, zoals hieronder voor suikerbieten zal worden aangetoond
(voor andere gewassen zieonzevroegere publicaties).
Daar de uiteindelijke oogst de resultante isvan het productie-vermogen in
deopeenvolgende phasen, dieelkhuneigen optimale milieu bezitten, geeft een
onderzoek naar deze optimale milieus en naar deze productievermogenseen
beter inzicht in deraseigenschappen enin demogelijkheid de productie op te
voeren. Voor de optimale milieus der opeenvolgende phasen bij tarwe, rogge
enz.verwijzen wenaar onze pasverschenen publicatie betreffende tarwe.
Voorhetontdekken dezergroeiphasenzettenwebij opeenvolgende monsternemingen het drooggewicht van een orgaan tegen dat van een ander orgaan
uit, ofwel het N-,K-, P- of suiker-gewicht {bij suikerbieten) van een orgaan
tegen hetvers-ofdrooggewicht vandat orgaan. Weschakelen hier dusde tijd
als directe coördinaat uit.Het blijkt dandat deze punten zeer nauwkeurig op
een serie van twee ofdrie rechte lijnen (distributielijnen) liggen, dieeen ver79

schillende helling bezitten en die de opeenvolgende groeiphasen blijken voor te
stellen.
In ons ter perse zijnde artikel over suikerbieten hebben we het getallenmateriaal van 51 proeven (1931-1940, uitgezonderd 1936 en 1937) met wekelijkse monsternemingen, bijna alle afkomstig van het Instituut v. Rationele
Suikerproductie te Bergen op Zoom, geanalyseerd. Het bleek uit deze analyse
dat het verband suikergewicht — bietvers- (of droog-) gewicht of suikergewicht — watergewicht in de biet bij opeenvolgende monsternemingen zeer
nauwkeurigkan worden voorgesteld door 3 rechte lijnen, waarvan de helling, a,
de toename van het suikergewicht (ds) per gram toename van bietvers-gewicht
(dW), dus de distributie ds/dW voorstelt. O p deze wijze moet de groeicyclus
van het eerste jaar dus in 3 groeiphasen worden uiteengelegd : I de bladvormingsphase (tot eind Juli), I I de bietvormingsphase (eind Juli tot begin
September), I I I de rijpingsphase (begin September tot eind van het
seizoen).
De constante waarde der distributie binnen één phase (ds/dW) te midden
van de steeds wisselende waarden van het suikergehalte (100s/W) geeft ons een
veel beter inzicht in vele tot nog toe onopgehelderde verschijnselen en maakt
vele berekeningen op een eenvoudige wijze mogelijk. I n de tweede phase is a
(an) steeds groter dan ar, terwijl a m groter, gelijk of kleiner dan a„ kan zijn.
Dit laatste hangt af van het jaar, doch is onafhankelijk van ras, proefveld, N-gift ofstandwijdte. De vorm van het s-W diagram is dus typerend voor
het jaar. Van E-rassen (laag suikergehalte) zijn dn en a n kleiner dan van Z- of
ZZ-rassen (hoog suikergehalte). Zeer veel symptomen, kenmerkend voor het
begin en het eind der tweede phase, werden ontdekt.
Uit de rechte-lijn-formule van het verband s-W blijkt direct dat de curve
voor het suikergehalte voor het gehele eerste j a a r niet door een S-curve moet
worden voorgesteld, zoals in de literatuur meestal geschiedt, doch door een
serie van 3 opeenvolgende curven met afnemende helling; de meeste zgn.
„monsternamefouten" komen dan te vervallen. Ditzelfde argument geldt ook
voor andere planten t.o.v. %N, % K enz.
De grootte van het maximale bladgewicht (LMAX.) in verschillende jaren en
rassen kon in verband gebracht worden met de grootte der distributie ds/dW
of het suikergehalte in de tweede phase. De wekelijkse toename van het suikergewicht per eenheid bladgewicht (A s/L) bleek constant tot aan het begin
der rijpingsphase. Hierdoor bleek het mogelijk het suiker- en bietgewicht week
voor week (tot aan de rijpingsphase) te berekenen, indien eenvoudige physiologische gegevens bekend zijn.
Een zeer hoge correlatie werd verkregen tussen de maximale suikertoename
(As/L x LMAX.) en de suikeropbrengst per biet; b.v. voor 20 proeven met
K u h n P was deze correlatie -f- 0,986. De correlatie tussen het maximale
bladgewicht en de suikeropbrengst was -f- 0,70, doch indien de wekelijkse
suikertoename per eenheid blad (A s/L) constant gehouden wordt isde partiële
correlatie tussen LMAx. en de suikeropbrengst niet significant. De bladgrootte
op zichzelf mag dus niet als selectiefactor gebruikt worden.
Behalve de maximale suikertoename konden nog een aantal andere productiefactoren, die de suikeropbrengst bepalen, opgespoord worden. Hierbij
speelt de suikerproductie gedurende de rijpingsphase, die a.h.w. compensatorisch is van de productie in de tweede phase, een rol. Wij onderscheiden
hierbij E- en Z-jaren. I n E-jaren (1932, 1935) is de suikerproductie (en distributie) gedurende de tweede phase laag, doch in de derde phase voor Z-rassen
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hoog;inZ-jaren (1931/1933) zijndezewaardenindetweedephasehoog,doch
in dederdephaseisdesuikerproductievoorE-rassen hoog.
De correlatievan het bladgewicht ten tijde van het bladmaximum (meestal
begin Augustus) met de suikeropbrengst is, zoals gezegd, positief, doch de
correlatie van het bladgewicht ten tijde van de oogstmet de suikeropbrengst is
veellager enheeft eennegatievecomponent inzich.Evenzoishet suikergehalte
ten tijde van het bladmaximum negatief gecorreleerd met de suikeropbrengst
doch deze correlatie verliest ten tijde van de suikeropbrengst zijn negativiteit
en wordt insignificant.
Ook de betekenis van de rijpingsphase kon door de invoering van het
„constant zijn der distributie binnen één phase" verhelderd worden, dochhet
wezen van deze phase zal in een latere publicatie meer uitvoerig besproken
worden („Schijfjesmethode").
Door de invoeringvan bovenstaand begrip bij vele andere gewassen kan met
behulp van de methode der wekelijkse monsternemingen een veel dieper in-zichtin groei,ontwikkeling, het productieproces enuiteindelijk in de productie
van korrels (granen), knollen (aardappels, bieten) enz.verkregen worden.
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H.J . FRANKENA, Het graslandonderzoek aan het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek gedurende de eerstejaren. Maandblad Landbouwvoorlichtingsdienst 4, Aug. 1947.
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